
VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím 
 
Materiál byl rozeslán dne 26.5.2016 do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 26. 5. 2016, s termínem dodání stanovisek 
do 23. 6. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následujících tabulkách.  
 
 
 
 
 
Připomínkové  
místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

SMS ČR 
 
Mgr. Tomáš 
Chmela 
 
 

K § 471 (3) OZ 
Citovanou část navrhujeme upravit ve smyslu:  
Veřejným opatrovníkem je také kraj, v jehož obvodu leží obec, 
kde má opatrovanec bydliště 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno 
 
MSp setrvává na navrhovaném cíli, kdy veřejným 
opatrovnictvím bude moci být pověřena obec typu I., 
II. i III. Primárním pravidlem pro výběr obce zůstává 
nadále bydliště osob, bude možno využít mechanismu 
veřejnoprávní smlouvy. Soud bude mít ovšem 
i mimořádnou možnost využít přenosu opatrovnictví 
na jinou vhodnou obec. Zároveň MSp zavádí do 
zákona potřebná kritéria pro určení této jiné obce.    
 

K ZOZ  - vyhláška  
Připomínka k § 1 (1) l - vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní 
odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků – 
navrhujeme změnit tento bod následujícím způsobem:  
Tato zkouška bude prominuta pracovníkům, kteří složili jinou 
odbornou zkoušku.  
Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno 
 
ZOZ není předmětem toho připomínkového řízení, 
zůstává však nadále obsažena v RIA. 
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RIA - financování: 
Připomínka k části 2.1 Financování veřejného opatrovnictví 
Navrhujeme zvýšení „vstupních“ finančních prostředků – tedy 
navýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti. Zejména 
obcím, v jejichž obvodu se nacházejí ústavy, poskytující 
zdravotnické a sociální služby. Tyto obce mají zvýšené náklady na 
potřebné personální obsazení. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno 
 
Dle vyjádření MF bude za účelem financování 
poskytnuta částka 350 mil. Kč formou příspěvku na 
přenesenou působnost.  

K RIA – rozhodování o nákladech opatrovnictví 
Dále požadujeme, aby následné pravidelné náklady na 
opatrovance měl možnost v opodstatněných případech posoudit 
soud. V některých individuálních případech náklady na 
opatrovance mohou dosahovat značné výše, a to i v důsledku 
rozhodnutí soudu, které může často specifikovat nakládání 
s nemovitým majetkem. Jiné případy evidentně vyšších nákladů 
nastávají při dlouhodobě těžkém zdravotním stavu opatrovance 
anebo v případech, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu 
opatrovance.  
Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno 
 
Náklady na správu jmění je již nyní možnost 
požadovat dle § 462 OZ – Soud může přiznat odměnu 
za správu jmění, o její výši rozhodne soud. (Dle 
statistik MSp se tak ve vybraných případech již děje.)  

SMOČR 
 
Mgr. Jindra 
Tužilová 
 
 
 

K § 471 (3) OZ 
Připomínkové místo nesouhlasí s navrhovaným zněním (nechtěný 
je přesun na jiné vhodné obce, ledaže půjde o veřejnoprávní 
smlouvu). 
Návrh vhodného znění:  
„Veřejným opatrovníkem je obec, kde má opatrovanec bydliště. 
Soud může veřejným opatrovníkem jmenovat také obec, která pro 
obec jinak příslušnou vykonává opatrovnictví za podmínek 
stanovených jiným zákonem.“ 
Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno  
Na základě argumentace obsažené v připomínkovém 
řízení MSp změnilo návrh formulace § 471 (3) OZ tak, 
že zohlednilo předmětné argumenty. Navrhovaná 
formulace je nyní v § 471 (3)  - viz PZ s vyznačením 
změn.  
 
Zároveň se rozhodlo zavést jako kritérium při výběru 
jiné vhodné obce skutečnost, že nová obec může 
s opatrovancem udržovat pravidelné spojení a řádně 
bude plnit povinnosti opatrovníka. Kritéria budou 
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zavedena v rámci právní úpravy zákona o zvláštních 
řízeních soudních, v rámci řízení ve věcech 
opatrovnictví člověka (v § 47b z.ř.s.). 
 

K RIA 
Identifikace nákladů a přínosů 
Preferuje variantu 1 - Příspěvek na výkon st. správy 
Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno 
Ano, počítá se právě s touto variantou financování 
veřejného opatrovnictví. Bude však řešeno v rámci 
zákona o státním rozpočtu ČR (již pro rok 2017). 

K RIA 
Náklady spojené s výkonem dozoru a met. vedení 
Připomínkové místo upozorňuje na to, že 1 pracovník na krajském 
úřadě na metodické vedení je dostatečný 
Tato připomínka je zásadní 
 
 

Vysvětleno 
V materiálu RIA byly představeny varianty, modely 
financování. Konkrétní řešení bude v zákoně o státním 
rozpočtu ĆR. 

K RIA 
Ústřední orgán 
Požadavek na to, aby funkci ústředního orgánu dělalo MV. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
MV samo nepřijalo tento návrh. Aktuálně se jeví jako 
řešení, na kterém je možno nalézt shodu, společné 
setkávání zainteresovaných subjektů na mezirezortní 
úrovni. V této věci však má MPSV a MV rozpor.  

K ZOZ 
Připomínkové místo nesouhlasí s navrhovanými kvalifikačními 
předpoklady na vykonavatele veřejného opatrovnictví, preferuje 
Variantu 0. Tedy SMOČR nechce zavedení ZOZ vůbec. 

Tato připomínka je zásadní 

 
Vysvětleno  

 

ZOZ bude řešena odděleně od tohoto legislativního 
návrhu. Odůvodnění k ní však v RIA zůstává. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

K RIA 
 
Obecné připomínky 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
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JUDr. Naděžda 
Břeská 
 
 

MPSV podporuje řešení financování veřejného opatrovnictví 
prostřednictvím zvýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti, 
jak bylo dohodnuto na poradě náměstků ministrů dne 20. 4. 2016. 
Zásadně však nesouhlasí s řešením veřejného opatrovnictví tak, 
jak vyplývá z následných kroků uváděných v Závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace a přiloženého návrhu vyhlášky. 
Důvodem je faktický přesun odpovědnosti za veřejné 
opatrovnictví na MPSV. 
MPSV nesouhlasí s argumentací uvedenou předkladatelem v části 
3.2.2. – Výběr vhodného ústředního správního úřadu, kde je pod 
bodem 3.2.2.2 - Varianta 2 - uvedeno Ministerstvo práce a 
sociálních věcí.  MPSV podle našeho názoru nemá žádný zásadní 
vztah k předmětným agendám s ohledem na skutečnost, že sociální 
pracovníci obecních a krajských úřadů řeší pouze agendu činností 
sociální práce, které jsou diametrálně odlišné od agendy veřejného 
opatrovnictví. 
Podle Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (dále jen 
Závěrečná zpráva) nebyla zvolena varianta zastřešujícího 
ústředního správního orgánu, ale bylo zvoleno jiné řešení, a to 
varianta poradního orgánu, v rámci kterého by docházelo 
k pravidelnému pracovnímu setkání zástupců dotčených resortů, 
i dalších vhodných osob. Byla zhodnocena nízká finanční 
náročnost tohoto řešení, jako přínos je vyzdvižen interdisciplinární 
přístup, díky kterému se na nastavování politiky v předmětné 
agendě podílejí zástupci všech zainteresovaných ministerstev.  
MPSV souhlasí se zřízením zvláštního poradního orgánu, který by 
měl podle Závěrečné zprávy sdružovat zástupce všech dotčených 
resortů, kteří by se společně pravidelně setkávali a společně se 
zabývali vybranými problematickými aspekty agendy 
opatrovnictví. MPSV však nesouhlasí s tím, aby byl tento orgán 
zřízen při MPSV, neboť jak se v Závěrečné zprávě uvádí, v rámci 
tohoto orgánu by se měl zabývat i otázkami či nastavením 
směřování v této oblasti, které je v gesci MSp a v současnosti 
zcela chybí. Předpokládá se, že poradní orgán by na svá setkání 

MSp nadále trvá na tom, aby MPSV přijalo funkci 
gestora pro oblast veřejného opatrovnictví, případně 
aby bylo možno realizovat variantu pracovního orgánu 
při MPSV.   
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pravidelně zval zástupce všech zainteresovaných subjektů, tedy 
zejména krajů a obcí, zástupců osob s postižením a jejich 
organizací, pečujících osob i dalších. Závěrečná zpráva následně 
uvádí, že poradní orgán by se tak měl podílet na nezávazných 

výkladech předmětné právní úpravy v rámci metodické činnosti 
MPSV.  
Dále i z přiloženého návrhu vyhlášky je patrné, že přestože byla 
opuštěna varianta zvolení ústředního správního orgánu, v jehož 
kompetenci daná problematika bude, autor návrhu zákona se snaží 
do tohoto postavení alespoň tímto způsobem MPSV vpravit. 
Příloha vyhlášky totiž stanoví náplně jednotlivých správních 
činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokazování zvláštní 
odborné způsobilosti. Současně je stanoven příslušný ústřední 
orgán, správní činnost a základní znalosti a dovednosti nezbytné 
pro výkon jednotlivých správních činností. Vyhláška provádí 
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů. Podle § 22 odst. 1 tohoto 
zákona provádění zkoušek a vydávání osvědčení o zvláštní 
odborné způsobilosti zabezpečuje ministerstvo (vnitra) ve 
spolupráci s příslušnými ministerstvy a ostatními ústředními 
správními úřady. 

Vzhledem k tomu, že v návrhu je jako ústřední orgán při 
výkonu veřejného opatrovnictví navrhováno MPSV, je zřejmé, 
že má v předmětné úpravě veřejného opatrovnictví hrát 
MPSV větší roli, než bylo dohodnuto a než je ochotno 
akceptovat. Ukazuje se tak, že ústupek našemu resortu, který 
se gesci v dané věci bránil, byl pouze formalistický. Trváme na 
to, že gesci ve věci veřejného opatrovnictví musí mít 
Ministerstvo spravedlnosti. 
Z těchto důvodů MPSV s předloženým řešením zásadně 
nesouhlasí a navrhuje vytvoření poradního orgánu při 
Ministerstvu spravedlnost. Současně požaduje, aby v příloze 
vyhlášky byla navrhovaná úprava změněna tak, že předmětný 
nový oddíl bude vložen do části spadající pod Ministerstvo 
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spravedlnosti.  
Tyto připomínky jsou zásadní.  
 

 
K § 471 (2) OZ 
Nesouhlas s vypuštěním odkazu na jiný zákon upravující veřejné 
opatrovnictví. Pokud by předkladatel na tomto trval, je třeba 
změnit i v § 468 OZ. 
 
Tato připomínka je doporučující 

Neakceptováno 
MSp setrvává na vypuštění. Stejně tak ale bude, 
v souladu s připomínkou MPSV, vypuštěno i z § 468 
OZ.  

K §  471 (2) a (3) OZ 
Není nutný systematický přesun pravidla o jmenování veřejného 
opatrovníka bez jeho souhlasu.  
 
Tato připomínka je doporučující 
 

Neakceptováno 
MSp setrvává na svém návrhu. 
 

K § 471 (3) OZ 
Není nutné rušit ustanovení o možnosti jmenovat veřejným 
opatrovníkem právnickou osobu zřízenou obcí k plnění úkolu 
veřejného opatrovnictví 
 
Tato připomínka je doporučující 
 

Neakceptováno 
(V rámci RIA však bude ještě doplněno posílené 
odůvodnění tohoto navrhovaného kroku.) 

K § 471 OZ 
Není třeba řešit situace, kdy opatrovník není schopen plnit svoji 
funkci. Je totiž možné uzavřít veřejnoprávní smlouvu již dnes a lze 
využít rozhodnutí krajského úřadu k přenosu agendy na jinou 
obec.  
 
Řešení situace malých obcí by mohlo spočívat v úpravě zákona 
o obcích, který by stanovil, že opatrovnictví by zajišťovaly pouze 
obce typu II. a III. 
 
Tato připomínka je doporučující 

Neakceptováno 
Právě situace zejména malých obcí, které na jedné 
straně nebyly sto bez podpory státu zajistit řádný 
výkon funkce veřejného opatrovníka a zároveň postoj 
Ústavního soudu, který neumožňoval soudu ustanovit 
jinou vhodnou obec, pařily mezi důvody 
navrhovaných změn. (Množství judikátů Ústavního 
soudu opakovaně potvrzovalo tuto politiku, byť malé 
obce dlouhodobě poukazovaly na neschopnost výkonu 
agendy a na vhodnost určení jiné vhodné obce, např. 
II. či III. typu.  K nejznámějším patří například kauza 
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Mirošov, sp.zn. II. ÚS 9945/07 ze dne 10. 7. 2007. 
Před ní se jednalo o případy dalších měst, například 
České Lípy (sp.zn. III. ÚS 154/06 ze dne 31. 8. 2006,  
předchozí taktéž II. ÚS 27/2000 z 2.7.2001 či IV. ÚS 
744/05 z 28. 6. 2006). Ústavní soud však i po té setrval 
na svém směřování a danou politiku potvrdil v kauze 
Obec Veselíčko (sp.zn. III. ÚS 375/09 z 12.3.2009) či 
v případě opakované stížnosti města Mirošov, 
poukazující na nemožnost přijetí veřejného 
opatrovnictví při nedostatku finančních zdrojů (sp.zn. 
IV. ÚS 2359/09 z 19. 10. 2009).  
 
Veřejnoprávní smlouva je jistě vhodným řešením, 
avšak právě proto, že docházelo k odlišným právním 
názorům na možnost jejího využití (zda vůbec je či 
není možné ji v tomto případě využít), byla tato 
možnost výslovně zavedena do zákona. 
 
Zároveň, v rámci řešení toho, kdo by měl mít 
pravomoc přesunout agendu veřejného opatrovnictví, 
došlo na základě mezirezortních jednání ke shodě, že 
tuto pravomoc by měl mít soud. Proto dochází i ke 
zrušení zmíněného ustanovení § 65 z. o obcích.      
 
Na základě mnohých jednání bylo zvažováno, kdo by 
měl mít možnost výkonu funkce veřejného 
opatrovníka. Zapojeny byly i přímo dotčené subjekty. 
Výsledkem těchto jednání bylo setrvání na stavu, kdy 
opatrovníkem může být jmenována i obec I. typu.   

K § 471 OZ, resp. 3033 (2) OZ 
S ohledem na předmětný návrh by mělo dojít ke změně 
přechodného ustanovení § 3033 (2).  
Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 
Ano, § 3033 (2) OZ bude zrušen. 

K zákoně o obcích a zákoně o hl.m. Praze 
Není třeba navrženého mechanismu. Dostačující by byly 

Neakceptováno 
K tématu potřebného monitoringu obcí, které 
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statistické výkazy MV, případně přes vyhlášky Českého 
statistického úřadu.  
 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se veřejného 
opatrovnictví je možné již za stávajícího stavu. Není důvod 
k vyloučení možnosti § 65 zákona o obcích  - pravomoc krajského 
úřadu přenesení působnosti.    
Tato připomínka je doporučující 

vykonávající funkci veřejného opatrovníka, proběhla 
mnohá jednání. Na nich byly za účasti všech 
dotčených rezortů a ČSÚ zvažovány všechny 
dosavadní možnosti sledování této agendy (systémy 
sledování rozhodovací činnosti soudů statistikami 
MSp, systém evidence obyvatel, data dostupná 
z činnosti krajských úřadů, možnosti sběru dat a 
poskytování informací ČSÚ i další) a po vyhodnocení 
toho, že aktuální nastavení sběru dat není dostačující 
pro efektivní naplnění zamýšleného účelu sběru dat, 
bylo přistoupeno k navržení tohoto mechanismu.   
K využití § 65 zákona o obcích viz výše.  
 

UZS ČR 
A 
KZPS 
 
p. Jakub 
Machytka 

Obecně 
Požaduje se komplexní právní úprava opatrovnictví, řešící soubor 
aktuálních nedostatků nejen ve veřejném opatrovnictví, ale i 
v opatrovnictví soukromých osob, jakož i podpůrných opatření při 
neschopnosti zletilé osoby právně jednat 
Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno  
MSp nepřistoupilo ke komplexnímu řešení zejména 
vzhledem k předchozím výhradám k tomuto záměru, 
které byly předloženy pracovní komisí Legislativní 
rady vlády. Lze podotknout, že 8. 7. 2014 byl po 
mezirezortním připomínkovém řízené předložen vládě 
věcný záměr zákona o veřejném opatrovnictví a o 
úpravě některých otázek souvisejících s podpůrnými 
opatřeními při narušení schopnosti zletilého právně 
jednat a o změně některých zákonů (dále jen 
opatrovnický zákon). Právě na základě výtek komise 
Legislativní rady vlády, které poukazovaly na 
nepřiměřenou šíři jeho obsahu výrazně přesahující 
problematiku veřejného opatrovnictví, bylo tímto 
orgánem doporučeno zaměřit se pouze na řešení 
specifických otázek spojených s veřejným 
opatrovnictvím, (zejména na otázku financování, 
kvalifikačních předpokladů osoby vykonávající funkci 
opatrovníka či možnost přenosu výkonu funkce 
opatrovníka mezi obcemi).  Vzhledem k těmto 
doporučením byl materiál vzat zpět k přepracování. 
Následně došlo ke změně legislativního úkolu 
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z dosavadního na nový – návrh zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s veřejným 
opatrovnictvím.  
V rámci mezirezortních jednání k této právní úpravě 
byla intenzivně řešena zmíněné témata. Vzhledem 
k tomu, že na formě financování byla dosažena shoda 
až v jejich závěru, obsahuje předmětný materiál 
zachycení modelů a jejich variant k otázce financování 
opatrovnictví, která ale s navrhovanou právní úpravou 
souvisí. Její konkrétní provedení by však mělo být 
realizováno až zákonem o státním rozpočtu ČR.  
 

 
 

K RIA – financování 
Příklon k variantě příspěvku na přenesenou působnost. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno  
Financování bude řešeno v zákoně o státním rozpočtu 
ČR, formou příspěvku na přenesenou působnost.   
 

K § 471 (3) OZ 
Nesouhlas se zavedením pravidla o jiné vhodné obci. Mohlo by 
docházet ke zneužívání tohoto ustanovení. Je navrhováno znění: 
„(3) Způsobilost být veřejným opatrovníkem má obec, kde má 
opatrovanec bydliště. Soud může veřejným opatrovníkem jmenovat 
také obec, která pro obec jinak příslušnou vykonává opatrovnictví 
za podmínek stanovených jiným zákonem2). 
 
Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno 
 
MSp respektuje připomínky týkající se obav ze 
zneužití ustanovení o možnosti přenosu opatrovnictví 
na jinou vhodnou obec. Za tím účelem změnilo 
formulaci původně navrhovaného § 471 (3) tak, aby 
v případě veřejnoprávní smlouvy soud tuto schválit 
musel. Zároveň lépe pracuje s možností určení jiné 
vhodné obce jako s možností zcela mimořádnou. 
Taktéž v návrhu nově stanoví kritéria pro soud při 
výběru jiné vhodné obce.  

Nejvyšší soud 
 
 
 
 
 

K § 471 (3) OZ 
 

- Spojení „neskýtá-li však záruky řádného výkonu své funkce“ – jedná se 
o nevhodné spojení – Výkon funkce je spojen s fyzickou osobou 

Doporučující p řipomínka 

 
Neakceptováno 
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- Návrh nestanoví žádná bližší kritéria pro výběr jiné vhodné obce. Je 
vhodné zvážit jmenování jiné vhodné obce jen v obvodu krajského 
soudu  nadřízeného místně příslušnému okresnímu soudu. 

Doporučující připomínka 
 

Akceptováno 
 
MSp zavádí kritéria pro výběr jiné vhodné obce, nově v § 
47b zákona o zvláštních řízeních soudních.  
 
 

Ministerstvo 
vnitra 
 
Mgr. Petr 
Vokáč 

K § 471 (3) OZ 
1. 
-  Nahrazení „veřejným opatrovníkem je“ spojením slov „veřejným 
opatrovníkem soud jmenuje“ 
-  Požadavek na uvedení možnosti jmenovat jinou vhodnou obec až jako 
poslední, pro případ, že neplní řádně své povinnosti. 
 
2.  Doplnění důvodové zprávy o situaci, kdy již za trvání opatrovnictví 
dojde k nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy.   
 
Návrh textu odst. 3 

„(3) Veřejným opatrovníkem soud jmenuje obec, kde má 
opatrovanec bydliště, nebo obec, která pro ni vykonává působnost 
v oblasti veřejného opatrovnictví na základě smlouvy podle jiného 
zákona2). Nabytí účinnosti smlouvy podle věty první nebo její zánik nemá 
vliv na dříve vzniklé veřejné opatrovnictví; dokud soud nejmenuje 
opatrovanci nového opatrovníka, vykonává veřejné opatrovnictví 
dosavadní obec. Neplní-li veřejný opatrovník řádně své povinnosti, může 
soud veřejným opatrovníkem jmenovat jinou obec. 
Tato připomínka je zásadní 

1. Akceptováno 
Došlo ke změně formulace ustanovení.  
 
 
 
 
2. Akceptováno 
Důvodová zpráva v souvislosti s mechanismem 
veřejnoprávní smlouvy bude doplněna.  
 
Návrh textu – Částečně akceptován. Dojde ke změně 
navrhovaného ustanovení § 471 (3) OZ. Dojde zároveň 
k odstranění § 3033 (2) OZ. 

 K RIA – kapitola 2.2 
 
Je třeba výslovně přičlenit agendu veřejného opatrovnictví do 
vymezení působnosti některého z ústředních správních úřadů. 
Požadujeme upravit RIA (a v dané návaznosti i text navrhovaného 
zákona) tak, aby z ní jako věcné řešení vycházela novelizace 
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, spočívající v rozšíření kompetence Ministerstva práce a 
sociálních věcí (případně Ministerstva spravedlnosti) o agendu 

ROZPOR 
 
Návrh předpokládá vytvoření meziresortního 
pracovního orgánu při Ministerstvu práce a sociálních 
věcí (dále je „MPSV“). MPSV odmítá přijmout roli 
gestora pro oblast veřejného opatrovnictví, ale i 
variantu pracovního orgánu zřízeného při MPSV. MSp 
samo roli gestora odmítá přijmout taktéž.  
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veřejného opatrovnictví. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
Tato připomínka je zásadní 

 

K RIA – kapitola 3.1.2. – Sběr dat 
Postrádáme v materiálu informaci o tom, zda tato agenda bude 
představovat finanční náklady i pro Ministerstvo vnitra a pokud 
ano, není uveden zdroj rozpočtového krytí. Požadujeme materiál 
v tomto smyslu doplnit 
Tato připomínka je zásadní 
 

 Akceptujeme  
Bude doplněno.  
Jedná se o zcela zanedbatelné výdaje.  
 

ZOZ 
Požadujeme, aby spolu s návrhem zákona nebyl předkládán návrh 
prováděcího právního předpisu (návrh novely vyhlášky č. 
512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 
samosprávných celků). Dle našeho názoru se nejedná o případ 
upravený v čl. 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, neboť 
návrh zákona neobsahuje zmocnění k vydání prováděcího 
právního předpisu. Kromě toho předpokládáme, že správní činnost 
při výkonu funkce veřejného opatrovníka bude do vyhlášky 
vložena již při komplexní novelizaci, která je plánována dříve, bez 
ohledu na postup legislativního procesu u návrhu zákona, kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno 
 
ZOZ není předmětem tohoto připomínkového řízení. 
(Souhlasíme však se zmíněným návrhem na vložení do 
dřívější komplexní novelizace předmětné vyhlášky.)     
 

K důvodové zprávě 
Obecná část důvodové zprávy v písm. g) hovoří o tom, že 
navrhovaná právní úprava nebude mít vliv na státní rozpočet. 
Nicméně v téže kapitole jsou vyčísleny náklady na financování 
systému veřejného opatrovnictví až na 480 mil Kč. Závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) pak jako nejvhodnější 
model financování veřejného opatrovnictví (str. 32) určuje 
navýšení (modifikovaného) příspěvku na výkon státní správy, kdy 
tato varianta předpokládá finanční roční náklady na státní rozpočet 
ve výši  

Vysvětleno 
V materiálu RIA došlo k úpravě dat o finanční 
náročnosti. Samo financování bude řešeno zvlášť, 
v rámci zákona o státním rozpočtu ČR, již pro rok 
2017. 
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od 349 743 425 Kč do 446 446 949 Kč (k tomu srov. str. 25 RIA). 
Požadujeme tyto rozpory odstranit a jednoznačně vyčíslit dopady 
navrhované právní úpravy na státní rozpočet. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K zákoně o obcích 
Považujeme za nadbytečné v rámci novelizačního bodu opětovně 
uvádět poznámku pod čarou č. 47, neboť ta i přes zrušení § 149b 
odst. 3 je i nadále součástí zákona. 
Obdobnou připomínku lze uplatnit i k čl. II bodu 2, kdy je 
nadbytečně opisována  
i poznámka pod čarou č. 29 zákona o hlavním městě Praze. 
Doporučující připomínka 
 

Vysvětleno 
V souvislosti se zrušením § 149b (3) se zruší i 
poznámka č. 47. K § 149c se pak poznámka č. 47 
vkládá.  
 
Obdobně pak i u zákona o hlavním městě Praze. 

K důvodové zprávě zákona o obcích 
Doporučujeme odůvodnění zakotvení monitoringu osob pod 
opatrovnictvím upravit tak, aby na prvním místě bylo uvedeno 
řešení problematiky financování veřejného opatrovnictví. 
Důvodem zakotvení předmětných ustanovení je především otázka 
financování; otázka dozoru nad obcemi a získání kvalitního 
přehledu o situaci v opatrovnictví je sice jistě legitimní, ale 
nepovažujeme za vhodné ji předřazovat otázce financování.  
 Obdobná připomínka se týká i důvodové zprávy ke změně 
zákona o hlavním městě Praze.  
Doporučující připomínka 
 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

Jihomoravský 
 
JUDr. Věra 
Vojáčková 

K § 471 (3) OZ 
Doporučují zavedení kritérií pro posouzení toho, kdo je „jinou 
vhodnou obcí“ 
Doporučující připomínka 

Akceptováno 
MSp navrhlo do zákona kritéria pro výběr jiné vhodné 
obce, kdy předním hlediskem zůstává to, aby 
opatrovník  a opatrovanec mohli realizovat pravidelný 
kontakt (úprava bude upravena v § 47b zákona o 
zvláštním řízení soudním).   

K § 471 (3) OZ 
Zvážení zavedení horní hranice pro počet opatrovanců na 
opatrovníka. 

Neakceptováno 
 
MSp nebude zavádět striktní zákonné pravidlo o počtu 
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Doporučující připomínka opatrovanců na jednoho opatrovníka, avšak při 
návrzích finančních modelů se vycházelo z počtu 15-
20 opatrovanců na jednoho opatrovníka. Obdobně je 
stanoveno také v zahraničí.   
 
 
 

K Z. o hl.m. Praze a Z o obcích 
V rámci novelizačního bodu č. 2 znění nového § 119d odst. 2 
neodpovídá znění nového § 149c  odst. 2 a 3  zákona  č.  128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů [viz 
část druhá návrhu zákona – Změna zákona o obcích (obecní 
zřízení)]; znění § 119d odst. 2 doporučujeme tedy změnit tak, že 
slova „o počtu osob“ budou nahrazena slovy „o počtu žijících 
opatrovanců“ a slova „kalendářního roku“ budou nahrazena slovy 
„příslušného kalendářního roku“; v rámci znění nového § 119d 
odst. 3 u informací poskytovaných o počtu osob doporučujeme 
zvážit stanovení případné povinnosti o jejich členění  podle 
jednotlivých městských částí.  
 Doporučující připomínka 
 

Neakceptováno 
 

K ZOZ 
Doplnit celé názvy právních předpisů  
Doporučující připomínka 

Vysvětleno 
ZOZ není předmětem tohoto připomínkového řízení 
 

K RIA a důvodové zprávě 
Nejednotnost v náhledu na to, zda návrh ovlivňuje státní rozpočet 
V (RIA) je na str. 2 v tabulce v části 3.1 zmíněn dopad na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a na str. 25 je u zvolené 
varianty 1 uvedena formulace, že „Tato varianta předpokládá 

Akceptováno 
Materiál RIA bude upraven.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADKHXWK3)



14 
 

finanční roční náklady na státní rozpočet…“. 
Doporučující připomínka 

 K RIA a důvodové zprávě 
Úprava gramatiky, s. 9 textu v textu „Náplň činnosti, znalosti a 
dovednosti potřebné na úrovni obecního úřadu“ – výměna slova 
„jejího“ za !jejich“ 
 

Vysvětleno 
Původní text byl nahrazen jiným 

Úřad vlády 
 
KML 
 
Mgr. Marek 
Svatoš 
 
Mgr. Markéta 
Havelková 

Obecně 
Předmětný návrh se zaměřuje pouze na vybrané otázky opatrovnictví. 
Rezignuje na další otázky, které současná praxe veřejného opatrovnictví 
musí řešit, např. vymezení podmínek pro výkon funkce veřejného 
opatrovníka, jasné vymezení jeho práv a povinností při výkonu funkce 
tak, aby výkon této funkce byl dostatečný a systematický, a nikoli pouze 
nahodilý, jak je tomu v případě některých obcí dle původně 
předloženého věcného záměru zákona. Materiál neřeší nedostatek osob, 
který by mohly vykonávat funkci veřejného opatrovníka, nepřináší jasně 
deklarovaný systém financování výkonu přenesené působnosti.  
 
Doporučující připomínka 

Neakceptováno 
Navrhovaný materiál reaguje na vybrané problémy 
v opatrovnictví, není však, jak je v něm odůvodněno, 
právní úpravou, která by řešila komplexně veřejné a 
soukromé opatrovnictví i podpůrná opatření při 
neschopnosti osoby právně jednat. Materiál se, jak je 
uvedeno v RIA, soustředí na téma financování 
veřejného opatrovnictví, a tedy i potenciální možnosti 
posílení personálních kapacit v rámci veřejného 
opatrovnictví, (jehož řešení ovšem bude provedeno 
zákonem o státním rozpočtu ČR), na nastavení 
jednotného standardu vzdělání úředních osob 
vykonávajících agendu veřejného opatrovnictví (to 
bude provedeno vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní 
odborné způsobilosti úředníků územních 
samosprávných celků). Dále řeší zásadní otázku 
možnosti přenosu veřejného opatrovnictví (včetně 
toho, kdo je k tomuto oprávněn), jakož i vyjasnění 
toho, kdo je veřejným opatrovníkem. Zároveň je 
řešena otázka možnosti využití veřejnoprávní smlouvy. 

K RIA 
Je třeba upřesnění zhodnocení dopadů navrhované úpravy 
(viz materiál) 
  Konkrétně požadujeme doplnit a upřesnit zhodnocení dopadů 
navrhované úpravy  

• na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty ve shrnutí ZZ RIA. 
Stávající zhodnocení, které se omezuje pouze na obecnou 
zmínku  
o výdajích (nespecifikované výše) souvisejících se zajištěním 

Částečně akceptováno 
 
 

• Do RIA byly vloženy pouze hrubé odhady možné 
finanční náročnosti zkoušky zvláštní odborné 
způsobilosti (ZOZ). ZOZ bude předmětem až 
nastávajícího připomínkového řízení změny 
vyhlášky. V rámci něj budou stanoveny bližší údaje 
k její realizaci, na základě kterých budou také 
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vzdělání pracovníků vykonávajících funkci veřejného 
opatrovníka, navíc relativizovanou konstatováním, že tyto 
výdaje budou pokryty příspěvkem na přenesenou působnost na 
základě zákona o státním rozpočtu, je nedostatečné. 

•   Náklady související s nově zavedenými zkouškami zvláštní 
odborné způsobilosti pro veřejné opatrovníky představují čisté 
náklady navrhované právní úpravy, a to nezávisle tom, jakým 
konkrétním způsobem budou tyto náklady distribuovány mezi 
jednotlivé veřejné rozpočty (v daném případě navíc nejde o 
distribuci na základě předkládané právní úpravy, k níž se 
hodnocení dopadů vztahuje, ale na základě jiné – pokud jde o 
konkrétní obsah ne zcela jisté – budoucí právní úpravy). Tyto 
výdaje je současně nezbytné kvantifikovat, alespoň formou 
odhadu (vycházejícího z počtu stávajících úředníků ÚSC 
vykonávajících funkci veřejného opatrovníka, se zohledněním 
předpokládaného vlivu navrhované úpravy na tento počet, např. 
v důsledku možného přenosu výkonu funkce veřejného 
opatrovníka mezi obcemi, a z průměrné výše nákladů na 
provedení typově obdobných zkoušek odborné způsobilosti 
podle stávající úpravy).  

• Dále je třeba zohlednit a vyčíslit administrativní náklady ÚSC a 
Ministerstva vnitra spojené s informační povinností ÚSC 
ohledně počtu opatrovanců a (alespoň formou hrubého – 
řádového - odhadu založeného na předpokládaném rozsahu 
přesunu výkonu funkce veřejného opatrovníka mezi obcemi) 

•  i další dopady navrhované úpravy na veřejné rozpočty, např. 
zvýšené náklady soudních řízení u jmenování veřejného 
opatrovníka (v důsledku možných změn tohoto opatrovníka; 
výběru „jiné vhodné“ obce apod.) či  

• náklady obcí na vyhledání smluvního partnera k uzavření 
případné veřejnoprávní smlouvy o přenosu výkonu funkce 
veřejného opatrovníka apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
Tato připomínka je doporučující  

vyčísleny její reálně předpokládané finanční 
dopady.   

Monitorovací – informační činností obcí, krajů a MV. 
• V případě obcí a krajů se jedná se o natolik 

zanedbatelné náklady, že je lze považovat za 
fakticky beznákladové. V případě MV nebudou 
vznikat žádné dodatečné náklady. 
 

• Lze předpokládat, že by mohlo dojít k drobnému 
navýšení opatrovnické agendy, avšak vzhledem 
k samotné povaze opatrovnického řízení dospělých 
osob – návrhu na změnu opatrovníka (dle § 465, 
469 OZ), jehož podání je závislé na množství 
různých faktů (kvalita opatrovníka, jeho stáří, 
rodinné poměry, bydliště, změny na straně 
opatrovance – změna bydliště, vztah 
s opatrovníkem, rodinné poměry apod.) lze jen 
těžko předpokládat, zda drobné navýšení přesáhne 
například počty nápadu návrhů na změnu 
opatrovníka v předchozích letech. Úřad ale bude 
sledovat a pravidelně vyhodnocovat množství 
nedodělků v opatrovnické agendě a v případě 
potřeby učiní nezbytná opatření. 
     

• Náklady obcí na vyhledání smluvního partnera – Je 
třeba říci, že není povinností každé obce 
vykonávající veřejné opatrovnictví uzavírat 
veřejnoprávní smlouvu. Taktéž lze jen obtížně 
vyčíslit či odhadnout náklady na možné uzavření 
této smlouvy.   

 

K Z o obcích a o hl.m. Praze  
 
Formulace „počet osob, vůči nimž obce (hlavní město Praha)…. 

Vysvětleno 
 
Formulace byla zvolena proto, že výkon funkce opatrovníka 
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vykonává funkci veřejného opatrovníka…“ je podle našeho názoru 
nepřesná a též poněkud nešťastná.  
Přesněji by ustanovení mělo též v souladu s občanským zákoníkem znít 
„počet osob, kterým byla(o) obec (hlavní město Praha)  jmenována (o) 
veřejným opatrovníkem…“. 
 
Doporučující připomínka 

bude sice typicky nastávat po jmenování opatrovníka – 
obce soudem, avšak může nastat i na základě jiné právní 
skutečnosti – typicky z důvodu smrti opatrovníka fyzického 
(například rodinného příslušníka – opatrovníka), dle § 468 
OZ. Proto byla zvolena zmíněné formulace.  
 
 
  

K RIA 
Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace uvést konkrétní 
indikátory, podle nichž bude posuzována účinnost navržené právní 
úpravy, a to jak z hlediska stanovených cílů, tak i případných 
nezamýšlených důsledků. S ohledem obsah navrhované úpravy by 
se mohlo jednat např. 

• o počet případů jmenování veřejným opatrovníkem jiné obce než 
odpovídající bydlišti opatrovance (resp. jejich podíl na celkovém 
počtu veřejných opatrovníků), a to s rozlišením případů využití 
veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi; počet případů, kdy soud 
při jmenování opatrovníka nezohlednil uzavřenou veřejnoprávní 
smlouvu;  

• změny průměrného počtu opatrovanců připadajícího na jednu 
obec, změny v počtu opatrovanců  
u jednotlivých kategorií obcí a v počtu osob fakticky 
vykonávajících funkci veřejného opatrovníka  

• (s rozlišením na osoby (ne)podléhající zkoušce odborné 
způsobilosti), míra úspěšnosti při absolvování zkoušky odborné 
způsobilosti aj.  

• S ohledem na to, řešení otázky financování veřejného 
opatrovnictví, které je označeno za jeden z podstatných cílů 
navrhované právní úpravy, není obsaženo v ní samotné, ale má 
být zajištěno zvýšením příspěvku na výkon přenesené 
působnosti v rámci zákona o státním rozpočtu, je na místě 
současně sledovat a hodnotit, nakolik zákony  
o státním rozpočtu pro jednotlivé roky reálně naplňují cíl 
předkladatele (resp. jeho konkrétní představu o žádoucím řešení) 
v dané oblasti. 

 

Částečně akceptováno 
 
Bude doplněna RIA v tom smyslu, že dojde ke sledování: 
 

 
 
 
• počtu veřejných opatrovníků a dále budou 
dotazovány krajské úřady na počty schválených 
veřejnoprávních smluv; bude dále docházet k evaluaci 
podnětů z praxe týkajících se fungování nových 
mechanismů na základě řízených diskuzí se zástupci 
cílových skupin – opatrovnických soudů, zástupců obcí a 
krajů, zástupců osob se zdravotním postižených i dalších 
zainteresovaných subjektů; 
• počtu opatrovanců na obcích, včetně zohlednění 
typu obce a počtu zaměstnanců (jejich úvazků),    
• ZOZ – ZOZ bude řešena v mimo tento legislativní 
návrh. (Lze však předpokládat, že bude sledován počet 
osob, které mají absolvovat, které ji absolvovali (úspěšní 
a neúspěšní).  
 

Dojde ke sledování efektivity posílení financování 
veřejného opatrovnictví jak na základě statistických dat 
o roční částce poskytnuté k tomuto účelu, tak i na základě 
rozhovorů se zástupci cílových skupin – zástupců obcí 
a krajů, případně i opatrovnických soudů, zástupců osob se 
zdravotním postižených i dalších zainteresovaných 
subjektů; MV bude po 2 letech účinnosti právní úpravy činit 
větší dotazníkové šetření zaměřené na množství aspektů 
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Doporučující připomínka navrhované právní úpravy, její efektivity a deficitů.     
Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 
JUDr. Jan 
Goetz 
 

Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA) v části 
definující problém považujeme za kvalitně zpracovanou. Jsou v ní 
naznačeny některé problematické body stávajícího systému 
veřejného opatrovnictví a nalezneme zde celou řadu úvah de lege 
ferenda. Novela však problematické body detekované v RIA vůbec 
neřeší. V zásadě řeší pouze sledování údajů o výkonu veřejného 
opatrovnictví, tedy ji v tomto rozsahu považujeme za 
nedostatečnou. Občanský zákoník počítá se skutečností, že by měl 
být přijat zákon o veřejném opatrovnictví, který by upravoval další 
specifika a organizaci veřejného opatrovnictví. Současně je třeba 
dořešit i financování výkonu veřejného opatrovnictví. Žádáme 
doplnit materiál tak, aby návrh zákona obsahoval řešení v RIA 
definovaných problematických bodů.  
 
Tato připomínka je zásadní 
 

 Vysvětleno 
Navrhovaný materiál reaguje na vybrané problémy 
v opatrovnictví, není však, jak je v něm odůvodněno, 
právní úpravou, která by řešila komplexně veřejné a 
soukromé opatrovnictví i podpůrná opatření při 
neschopnosti osoby právně jednat. Materiál se, jak je 
uvedeno v RIA, soustředí na téma financování 
veřejného opatrovnictví (jehož řešení ovšem bude 
provedeno zákonem o státním rozpočtu ČR), na 
nastavení jednotného standardu vzdělání úředních osob 
vykonávajících agendu veřejného opatrovnictví (to 
bude provedeno vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní 
odborné způsobilosti úředníků územních 
samosprávných celků). Dále řeší zásadní otázku 
možnosti přenosu veřejného opatrovnictví (včetně 
toho, kdo je k tomuto kroku oprávněn), jakož 
i vyjasnění toho, kdo je veřejným opatrovníkem. 
Zároveň je řešena otázka možnosti využití 
veřejnoprávní smlouvy.  
 
Reakce MŠMT: 
Není nám jasné, proč ministerstvo nepřistoupilo ke 
komplexnímu řešení problémů veřejného opatrovnictví 
i podpůrných opatření při neschopnosti právně jednat. 
Dle našeho názoru pokud je RIA zpracovávána ke 
konkrétnímu návrhu, pak by i v RIA definované 
problémy měl řešit tento konkrétní návrh. Pokud jsou 
tedy v RIA definovány problémy a nalezeno jejich 
řešení, má se toto projevit v návrhu. Ve vypořádání se 
tvrdí, že řešení financování bude provedeno až 
zákonem o státním rozpočtu. Není nám tedy zřejmé, 
proč se tento zákon vydává za řešení problematiky 
financování veřejného opatrovnictví. 
Navíc je otázkou, zda předkládané změny mohou 
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přinést něco pozitivního. Materiál neřeší problémy 
uvedené v RIA, ale pouze okrajové záležitosti, které 
v praxi nejsou problematické (např. obec jako veřejný 
opatrovník). 
Trváme tedy na tom, aby byl předložen komplexní 
návrh zákona řešící problematiku veřejného 
opatrovnictví, včetně záležitostí spjatých s podpůrnými 
opatřeními při neschopnosti osoby právně jednat. 
 
Vysvětleno 
MSp nepřistoupilo ke komplexnímu řešení zejména 
vzhledem k předchozím výhradám k tomuto záměru, 
které byly předloženy pracovní komisí Legislativní 
rady vlády. Lze podotknout, že 8. 7. 2014 byl po 
mezirezortním připomínkovém řízené předložen vládě 
věcný záměr zákona o veřejném opatrovnictví a o 
úpravě některých otázek souvisejících s podpůrnými 
opatřeními při narušení schopnosti zletilého právně 
jednat a o změně některých zákonů (dále jen 
opatrovnický zákon). Právě na základě výtek komise 
Legislativní rady vlády, které poukazovaly na 
nepřiměřenou šíři jeho obsahu výrazně přesahující 
problematiku veřejného opatrovnictví, bylo tímto 
orgánem doporučeno zaměřit se pouze na řešení 
specifických otázek spojených s veřejným 
opatrovnictvím, (zejména na otázku financování, 
kvalifikačních předpokladů osoby vykonávající funkci 
opatrovníka či možnost přenosu výkonu funkce 
opatrovníka mezi obcemi).  Vzhledem k těmto 
doporučením byl materiál vzat zpět k přepracování. 
Následně došlo ke změně legislativního úkolu 
z dosavadního na nový – návrh zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s veřejným 
opatrovnictvím.  
V rámci mezirezortních jednání k této právní úpravě 
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byla intenzivně řešena zmíněné témata. Vzhledem 
k tomu, že na formě financování byla dosažena shoda 
až v jejich závěru, obsahuje předmětný materiál 
zachycení modelů a jejich variant k otázce financování 
opatrovnictví, která ale s navrhovanou právní úpravou 
souvisí. Její konkrétní provedení by však mělo být 
realizováno až zákonem o státním rozpočtu ČR.  
MSp však bude i nadále s tématem svéprávnosti, 
opatrovnictví a souvisejícím pracovat. V následujícím 
období tohoto roku bude realizovat setkání 
s opatrovnickými soudci, zástupci rezortů, kraji, 
obcemi i dalšími zainteresovanými subjekty 
k vybraným otázkám svéprávnosti, opatrovnictví a 
podpůrných opatření při neschopnosti právně jednat. 
Zároveň bude MSp analyzovat dopad právní úpravy 
OZ, se zaměřením na agendu opatrovnictví, 
svéprávnosti a podpůrných opatření při neschopnosti 
zletilé osoby právně jednat. (MSp již nyní činí kroky 
k zefektivnění monitoringu rozhodování soudů 
v těchto věcech.)   
 
Reakce MŠMT:  
MŠMT mění připomínku na doporučující.      
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K novele občanského zákoníku: Dle našeho názoru se jedná 
o nekoncepční zásah do občanského zákoníku, který není 
odůvodněný. Fakticky se navrhuje pouze jedno nové pravidlo a to, 
že neskýtá-li obec, kde má opatrovanec bydliště, záruky řádného 
výkonu své funkce, může být veřejným opatrovníkem jmenována 
jiná vhodná obec. Krom toho, že tato nová úprava není nezbytná a 
v důsledku povede pouze k pokládání otázky, která jiná obec je 
obcí „vhodnou“ či „nevhodnou“, nepřináší novela nic nového a 
rozhodně nic, co by řešilo v RIA definované problémy současné 
právní úpravy. Otázkou je, zda je nezbytné provádět změnu 
občanského zákoník, když u jediné nové úpravy lze pochybovat o 
její adekvátnosti, neboť v případě, kdy obec nebude řádně 
zajišťovat výkon přenesené působnosti, bude jmenována 
opatrovníkem jiná obec, která o své občany řádně pečuje, a toto 
vše za situace, kdy je zřejmé, že obce nedostávají dostatečné 
finanční prostředky na zabezpečení opatrovnictví. Z důvodu výše 
uvedených požadujeme vypustit novelu občanského zákoníku 
z návrhu. Nadto upozorňujeme, že změna není promítnuta do 
ustanovení § 468 občanského zákoníku. 
 
Tato připomínka je zásadní 

ROZPOR 
 
Neakceptováno  
Odůvodnění navrhované novely OZ je dostatečně 
popsáno v materiálu RIA a důvodové zprávě. Zároveň 
je třeba upozornit na to, že za stávající situace neměly 
soudy jinou možnost při stanovování veřejného 
opatrovníka, než právě jeho určení dle bydliště. 
Množství judikátů Ústavního soudu opakovaně 
potvrzovalo tuto politiku, byť malé obce dlouhodobě 
poukazovaly na neschopnost výkonu agendy a na 
vhodnost určení jiné vhodné obce (např. II. či III. 
typu).  K nejznámějším patří například kauza Mirošov, 
sp.zn. II. ÚS 9945/07 ze dne 10. 7. 2007. Před ní se 
jednalo o případy dalších měst, například České Lípy 
(sp.zn. III. ÚS 154/06 ze dne 31. 8. 2006,  předchozí 
taktéž II. ÚS 27/2000 z 2.7.2001 či IV. ÚS 744/05 
z 28. 6. 2006). Ústavní soud však i poté setrval na 
svém směřování a danou politiku potvrdil v kauze 
Obec Veselíčko (sp.zn. III. ÚS 375/09 z 12.3.2009) či 
v případě opakované stížnosti města Mirošov, 
poukazující na nemožnost přijetí veřejného 
opatrovnictví při nedostatku finančních zdrojů (sp.zn. 
IV. ÚS 2359/09 z 19. 10. 2009).  
 
Pravidlo v § 468 OZ se týká výjimečných situací, kdy 
opatrovnictví přechází ze zákona na obec dle místa 
bydliště. Cílem je, aby byla zavedena přímá a 
okamžitá návaznost opatrovnictví, bez prodlužování 
období hledání vhodného opatrovníka. K tomu však 
může dojít následně, po zabezpečení nezbytných 
kroků.  Pokud se některá obec takto opatrovníkem 
stane a nebude mít dostatečné kapacity na to, aby 
funkci vykonávala, může soudu podat návrh na to, aby 
byla opatrovníkem určena obec jiná, vhodná, případně 
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k témuž využít možnost veřejnoprávní smlouvy a 
následného soudního rozhodnutí.  
 
Reakce MŠMT:  
Naše připomínka i nadále přetrvává. Navržené 
pravidlo vyvolává pochybnosti především ve vztahu ke 
jmenování „jiné vhodné“ obce. Otázka, že obec má být 
jmenována veřejným opatrovníkem tedy není sporná, 
sporná je pouze nově doplňovaná úprava, která vytváří 
rozsáhlý prostor pro diskuzi. Veřejné opatrovnictví má 
být zajištěno v odpovídající kvalitě po celé ČR, pokud 
některá z obcí neplní řádně své zákonné povinnosti, 
pak stát by tyto povinnosti neměl přenášet na jinou 
obec, která své povinnosti plní řádně, obzvláště za 
situace, kdy na výkon opatrovnictví této osoby 
nepůjdou žádné finanční prostředky. V důsledku tedy 
bude dle našeho názoru pouze více dalších sporů před 
Ústavním soudem a nikoli lepší kvalita opatrovnictví. 
Navíc se domníváme, že by nebylo vhodné připustit, 
aby veřejným opatrovníkem mohla být jmenována 
například i obec, která je značně vzdálená od bydliště 
opatrovance. Řešením by dle našeho názoru naopak 
bylo zakotvení potřebného financování spjatého s 
činností veřejného opatrovníka. Pokud by i malé obce 
byly schopny výkon činnosti veřejného opatrovníka, 
jakožto přenesené působnosti, ufinancovat, neměl by 
být problém se zajištěním této agendy.  
 
Neakceptováno 
MSp si dovoluje podotknout, že cílem jednání o situaci 
veřejného opatrovnictví bylo řešení zajištění problémů 
veřejného opatrovnictví, včetně financování. Jak 
opětovně potvrdilo Ministerstvo financí dne 1. 7. 2016 
je připraveno na financování agendy veřejného 
opatrovnictví, a to formou příspěvku na výkon státní 
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správy, ve výši maximálně 350 mil. Kč. (Dle 
dodaných informací by mělo dojít k úpravě přílohy č. 
8 zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2017, kde 
budou vymezeny obce, kterým bude příspěvek na 
veřejné opatrovnictví určen, včetně způsobu jeho 
výpočtu.) Zároveň by toto mělo být uvedeno ve 
střednědobém výdajovém rámci. Částka vycházející na 
jednoho opatrovance je určena, dle informací MF, ve 
výši 29 000Kč. Informace k financování veřejného 
opatrovnictví pro rok 2017 jsou podrobně uvedeny 
taktéž v zvláštním materiálu na webu: 
http://www.mvcr.cz/clanek/verejne-opatrovnictvi.aspx.  
Zde jsou v příloze materiálu uvedeny taktéž seznamy 
obcí, včetně jejich dělení dle typu obce i s uvedením 
počtů opatrovanců, pro něž funkci vykonávají.  
 
Zároveň MSp na základě připomínek k pravidlu o 
„jiné vhodné obci“ upravilo znění navrhovaného § 471 
(3), tak aby využití možnosti „jiné vhodné obce“ bylo 
pouze mimořádným postupem a zároveň navrhlo nové 
znění procesní úpravy, ve kterém upravuje kritéria pro 
soud při výběru jiné vhodné obce. Mezi tato kritéria je 
zakotven na prvním místě právě požadavek na 
vzájemnou blízkost opatrovníka a opatrovance, 
respektive na schopnost udržovat s opatrovancem 
pravidelné spojení.    
 
 
Reakce MŠMT:  
Děkujeme za přiložený materiál. Z něj je patrné, že 
výkon veřejného opatrovnictví provádí obce všech 
typů. Stále však nevidíme rozumný důvod pro činěnou 
změnu, a to i v intencích, které MSP nově navrhuje, 
pokud tedy dojde k financování, jak uvedeno 
v materiálu, formou výkonové složky na přenesenou 
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působnost (paušální platbou na jednoho opatrovance).  
Nemyslíme si, že by opatrovníkem měla být obec, 
která nemá k dané osobě žádný vztah. I v případě, že je 
opatrovníkem fyzická osoba, musí mít k opatrování 
nějaký vztah. U obce je tento vztah dán bydlištěm 
opatrovance. V žádných jiných případech není 
obvyklé, že povinnosti obce, která optimálně nezvládá 
výkon své přenesené působnosti, by byly uloženy jiné 
obci. 
Nadto není dle našeho názoru správné, že by zákon 
měl vůbec předjímat skutečnost, že některá obec 
„neskýtá záruky řádného výkonu své funkce“. 
Rozhodně by soud neměl být autoritou posuzující, zda 
tyto záruky obec může skýtat, či nikoliv. Pokud jde o 
výkon přenesené působnosti, měl by stát garantovat, 
aby příslušná obec byla s to úkoly plnit, což by mělo 
být zajištěno právě formou adekvátního financování. 
Samozřejmě chápeme, že u některých obcí by výkon 
této činnost mohl znamenat ne zcela adekvátní 
požadavek na nutnost příslušného organizačního 
zabezpečení. Vhodným řešením je však možnost, aby 
výkon funkce opatrovníka byl předmětem 
veřejnoprávní smlouvy. I to je však třeba považovat za 
mimořádné řešení. Důvodem, proč výkon funkce 
veřejného opatrovníka mají provádět obce všech typů, 
je potřeba znalosti zástupců obce místních poměrů a 
dané situace a samozřejmě snižování transakčních 
nákladů. Soud ale nemůže být garantem toho, zda toto 
zabezpečení je pro danou obec adekvátní, či nikoliv.  
Naše zásadní připomínka trvá i nadále. 
 

 
Ke změně zákona o obcích, bodu II., § 149c odst. 4: 
Upozorňujeme, že v zákoně o obcích není zavedena legislativní 
zkratka „ministerstvo“. Proto doporučujeme v tomto ustanovení 

 
Tuto připomínku akceptujeme.  
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slovo „ministerstvo“ zaměnit za slova „Ministerstvo vnitra“. 
 
Doporučující připomínka 

Úřad vlády ČR 
 
Místopředseda 
vlády pro 
vědu, výzkum, 
inovace 
 
Mgr. Jakub 
Joklík 

K § 471 (3) OZ 

Navrhujeme veřejným opatrovníkem přímo stanovit obec 
s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má 
opatrovanec bydliště. 

Odůvodnění: 

Obec s rozšířenou působností má jednak pro výkon opatrovnické 
agendy dostatečný aparát, jednak má stále dostatečnou znalost 
místních poměrů. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Neakceptováno  
 
Předkladatel zákona, včetně spolugestorů intenzivně 
projednával předmětnou otázku, včetně jednání se 
zástupci obcí a jejich sdružení i dalších dotčených 
subjektů. Na základě jednání bylo přistoupeno k 
závěru, že byť je cílem právní úpravy posílení prvků 
profesionalizace opatrovnictví a jeho řádný výkon, 
bude nadále umožněno vykonávat opatrovnictví i na 
obcích prvního typu. (Ovšem s adekvátním finančním 
zabezpečením, které umožní řádný výkon dané 
agendy. Finanční posílení by měl přinést zákon o 
státním rozpočtu ČR pro rok 2017 pomocí příspěvku 
na přenesenou působnost).  
 
.  
 

Ministerstvo 
zemědělství 
 
JUDr. Petra 
Zabranská 

Obecně 

1) Doporučujeme upravit důvodovou zprávu tak, aby byla v souladu 
s RIA  
v části ekonomických dopadů.  
Doporučující připomínka 

Akceptováno 

Obecně 

2) Do zprávy RIA doporučujeme doplnit obsahový rozdíl mezi 
minimální  
a maximální variantou uvedenou v kapitole 3.1.2. 
Doporučující připomínka 

Neakceptováno 
 
V Ria došlo k úpravám financování v souladu se 
zásadními připomínkami Min. financí a Úřadu vlády.   

Obecně 

3) Z celého materiálu doporučujeme vypustit konstatování, že materiál 

Neakceptováno 
V Ria dojde k úpravě informací o financování. 
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nemá dopad na státní rozpočet. 
Doporučující připomínka 
K OZ 

1) K bodu 2 
Doporučujeme na konci poznámky pod čarou č. 2 doplnit slova „ve 
znění pozdějších předpisů“. 

Doporučující připomínka 

Vysvětleno 
Došlo k úpravě znění § 471 (3), aktuálně bez 
poznámky pod čarou. 

K OZ 
 
2) K důvodové zprávě 
Do odůvodnění změny § 471 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, doporučujeme uvést, zda bude moci být opatrovníkem také 
právnická osoba zřízená obcí k plnění úkolů tohoto druhu. 
 
Doporučující připomínka  

Akceptováno 
 
Došlo ke zrušení této možnosti. Ve zprávě RIA bude 
více popsáno a odůvodněno.   

Změna zákona o obcích 

 1) Doporučujeme návrh novely zákona uvést do souladu s čl. 56 odst. 2 
písm. d) a čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 
Poznámka pod čarou č. 47 byla v § 149b odst. 3 zákona o obcích použita 
poprvé. 
 
Bod 1. doporučujeme upravit takto:  
„1. V § 149b se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 47 zrušuje.“. 
Doporučující připomínka 

Akceptováno 

Změna zákona o obcích 

2) V bodu 2 doporučujeme úvodní větu upravit takto: 
„2. Za § 149b se vkládá nový § 149c, který včetně poznámky č. 47 zní:“. 
 
Doporučující připomínka 

Akceptováno 

Změna zákona o obcích Akceptováno 
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3) V souvislosti s úpravami podle připomínky č. 1 a 2 doporučujeme 
v platném znění vyznačit poznámku pod čarou č. 47 nejprve přeškrtnutě 
a pak pod to na řádek tučně. 
 
 

 Změna zákona o hlavním městě Praze 

1) Doporučujeme návrh novely zákona uvést do souladu s čl. 56 odst. 2 
písm. d) a čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 
Poznámka pod čarou č. 29 byla v § 119c odst. 3 zákona o hlavním městě 
Praze použita poprvé. 
 
Bod 1. doporučujeme upravit takto:  
„1. V § 119c se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 29 zrušuje.“. 
 

Akceptováno 

 Změna zákona o hlavním městě Praze 

2) V bodu 2 doporučujeme úvodní větu upravit takto: 
„2. Za § 119c se vkládá nový § 149d, který včetně poznámky č. 29 zní:“. 
 

Akceptováno 

 Změna zákona o hlavním městě Praze 

3) V souvislosti s úpravami podle připomínky č. 1 a 2 doporučujeme 
v platném znění vyznačit poznámku pod čarou č. 29 nejprve přeškrtnutě  
a pak pod to na řádek tučně. 
 

 

Akceptováno 

 Změna zákona o hlavním městě Praze 

4) K bodu 2  

Akceptováno 
 
Upraveno jednotně. 
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V § 119 odst. 2 je ve znění týkající se evidence údajů uvedeno „k 1. 
lednu kalendářního roku“, ale v obdobné úpravě novely zákona o obcích 
je navíc slovo „příslušného“ (část druhá, bod 2, § 149c odst. 2). 
Doporučujeme sjednotit. 
Doporučující připomínka 

Úřad Vlády 
 
Odbor 
kompatibility 
 
Mgr. Tomáš 
Šlechta 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

1) Návrhem dochází k úpravě některých otázek výkonu veřejného 
opatrovnictví. Třebaže daná oblast spadá do kompetence 
členských států, v širším kontextu opatrovnictví lze poukázat na 
souvislost s čl. 20 (rovnost před zákonem), čl. 21 (zákaz 
diskriminace) a čl. 26 (začlenění osob se zdravotním postižením) 
Listiny základních práv EU. Rovněž lze odkázat např. na soft law 
materiál Agentury EU pro základní práva (FRA) z roku 2013.1 
 
Doručující 
 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K OZ - § 471 
Zvážit otázku výběru vhodné obce při respektu k udržení 
vhodného kontaktu s opatrovancem 
 
Doporučující 

Akceptováno 
 
MSp přijalo podněty a přistoupilo k novelizaci zákona 
o zvláštních řízeních soudních a vkládá nový § 47b, 
kde stanovuje kritéria pro výběr jiné vhodné obce.  
 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 
Ing. Zuzana 
Galajdová 

Ke zprávě RIA 
1. Důvodová zpráva neobsahuje informaci o dopadu na 
podnikatelské prostředí. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) uvádí, že materiál je zcela bez dopadu na 
podnikatelské prostředí. Požadujeme zmíněnou informaci doplnit 
do Důvodové zprávy na straně 2, písm. g) 

Akceptováno 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Legal capacity of persons with intellectual disabilities and persons with mental health problems  
Dostupné z http://fra.europa.eu/sites/default/files/legal-capacity-intellectual-disabilities-mental-health-problems.pdf 
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Zásadní připomínka  
 
 

Ke zprávě RIA 
Požadujeme uvést do souladu tvrzení uváděné v Důvodové zprávě 
a v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) ohledně 
dopadu materiálu na státní rozpočet. 
Zásadní připomínka 
 

Akceptováno 

K části druhé čl. II bodu 2 – doporučujeme v § 149c vypustit text 
poznámky pod čarou č. 47 a ponechat pouze odkaz na tuto 
poznámku. Poznámka pod čarou č. 47 je již obsažena v platném 
znění zákona o obcích. 
 

Vysvětleno 
Poznámka č. 47 bude odstraněna i z § 149b (3), proto 
bude vložena k § 149c. 

K části třetí čl. III bodu 2 – doporučujeme provést obdobnou 
úpravu u poznámky pod čarou č. 29, neboť zmíněná poznámka je 
již obsažena v platném znění zákona o hlavním městě Praze. 

Vysvětleno 
Poznámka č. 47 bude odstraněna i z § 119c (3), proto 
bude vložena k § 119d. 

Ministerstvo 
financí 
 
Mgr. Karla 
Rucká 

V materiálu (str. 25 RIA) zmiňovaná minimální či optimální výše 
preferované varianty č. 1 (v 1. roce v rozmezí od 464 – 561 mil. 
Kč a v dalších letech v rozmezí od 350 - 446 mil. Kč) týkající se 
finančního dopadu není pro Ministerstvo financí akceptovatelná. 
Ministerstvo financí k řešení této problematiky počítá s navýšením 
příspěvku na výkon státní správy maximálně o částku 350 mil. Kč. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
 
V materiálu byla formulace upravena. 

Zásadní nesouhlas s navýšením výdajů na výkon dozoru a 
metodického vedení. Není rozhodující, který ústřední orgán bude 
vykonávat dozor nad výkonem veřejného opatrovnictví a 
metodické vedení (variantně Ministerstvo spravedlnosti, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra). 
Navýšení výdajů ústředního orgánu by bylo vždy v rozporu se 
záměrem vlády ČR snižovat schodky státního rozpočtu. Zároveň 

Akceptováno 
 
V materiálu byly doplněny informace.  
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nesouhlasíme s uváděným navýšením o 5 funkčních míst. Agendu 
je nutné zabezpečit v rámci narozpočtovaných limitů. Z tohoto 
důvodu požadujeme do materiálu doplnit jasnou deklaraci, že 
návrh zákona nevyvolává dopady do platové a personální oblasti 
kapitoly Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, ani Ministerstvo vnitra. 
Tato připomínka je zásadní. 
Tvrzení v Obecné části důvodové zprávy na str. 2 bod g), že 
navrhovaná právní úprava nebude mít vliv na státní rozpočet, 
nelze považovat za pravdivé. Je třeba přinejmenším doplnit 
informaci, že dodatečné zdroje bylo třeba zabezpečit již pro návrh 
státního rozpočtu na rok 2017. Upozorňujeme, že po dohodě mezi 
Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a 
Ministerstvem financí k promítnutí do návrhu přílohy č. 8 zákona 
o státním rozpočtu ČR na rok 2017 se předpokládá částka 
29,0 tis. Kč na 1 opatrovance (celkový objem se bude odvíjet od 
počtu opatrovanců). Opětovně připomínáme, že Ministerstvo 
financí k řešení této problematiky počítá s navýšením příspěvku 
na výkon státní správy maximálně o částku 350 mil. Kč. Tvrzení v 
textu Obecné části důvodové zprávy v bodě g) je třeba, s ohledem 
na výše zmíněné skutečnosti, přeformulovat.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
 
Formulace byla doplněna. 

 K textu bodu g) Obecné části důvodové zprávy dále sdělujeme, 
že jednorázové dopady se dle Metodiky stanovení plánovaných 
nákladů na výkon veřejné správy nezahrnují do příspěvku na 
výkon státní správy (postup kvantifikace ani rozdělení celkového 
vyčísleného objemu na konkrétní úřady předkladatel neuvádí). 
Pokud předkladatel zamýšlí prostředky na jednorázové náklady v 
prvním roce krajům (obcím) poskytnout, je třeba, aby tak učinil v 
rámci rozpočtu své kapitoly. Pokud toto nezamýšlí, nelze 
konstatovat, že uvedené „bude řešeno v rámci zákona o státním 
rozpočtu ČR“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Formulace byla upravena. 
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V RIA na str. 2 bod 3.1. Dopady na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty se konstatuje, že se „předpokládají výdaje 
potřebné na zajištění nezbytného vzdělání pracovníků 
vykonávajících funkci veřejného opatrovníka. Ty však budou 
pokryty v rámci příspěvku na přenesenou působnost. Ten bude 
řešen v rámci návrhu zákona o státním rozpočtu ČR.“ Text 
navozuje dojem, že předkladatel počítá s dalším navýšením 
příspěvku na výkon státní správy po schválení předkládaného 
návrhu. S tím není možné souhlasit, a proto je nutné tuto větu 
přeformulovat. Předmětná část by měla obsahovat dopad na státní 
rozpočet maximálně ve výši 350 mil. Kč. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Formulace byla upravena. 

Upozorňujeme, že v RIA v bodu 3.1.2 na str. 25 a v bodu ii. na str. 
29 jsou finanční náklady spojené s výkonem dozoru a 
metodického vedení u ústředního orgánu státní správy vyčísleny 
na částku 4 242 236 Kč při předpokladu navýšení o 5 služebních 
míst. Na str. 39 bod 4.2. je jako návrh řešení dozoru nad výkonem 
dozoru a metodického vedení navrhováno vytvoření zvláštního 
poradního orgánu zřízeného při Ministerstvu práce a sociálních 
věcí. Na str. 40 je napsáno „z hlediska finanční náročnosti půjde o 
řešení šetrné, kdy nebude potřeba vytvářet žádná nová pracovní 
místa.“ Sdělení v bodu 3.1.2 je tak v rozporu s bodem 4.2. Je třeba 
text bodu 3.1.2. přeformulovat a sjednotit s bodem 4.2. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Poslední varianta pracovního orgánu je jiné povahy 
než u variant ostatních (kde bylo počítáno až s 5 
pracovními místy). Pracovní orgán při některém 
z ministerstev by byl prakticky bez nákladů pro 
příslušný rezort, respektive zcela zanedbatelný. 
Nebude třeba vytvářet či v rámci stávajících struktur 
požadovat obsazení pracovních míst. V dané variantě 
by tedy bylo bez finanční náročnosti na ústřední 
úrovni. Vzhledem k tomu, že se v dalších částech textu 
upravila formulace o nenavyšování pracovních míst na 
ústředních úřadech, považujeme předchozí úpravy 
(vytvořené na základě těchto připomínek) vzhledem 
k navrhovanému bodu za dostačující.  
 

V RIA na str. 25 v bodu 3.1 Financování veřejného opatrovnictví 
se konstatuje, že „níže uváděné informace týkající se financování 
systému veřejného opatrovnictví předesílají pouze základní rámec 
pro výpočet nákladovosti systému. Jedná se tak spíše o orientační 

Vysvětleno 
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nastínění možných výpočtů, které může být dále modifikováno.“ 
Přesto se tato data dále v plném rozsahu uplatňují pro vyčíslení 
dopadů (např. pro kvantifikaci dopadů u obcí vychází z částky 
29,4 tis. Kč na opatrovance). 
Tato připomínka je zásadní. 
 
K bodu 4.1. Financování veřejného opatrovnictví část RIA 
Str. 28-30 
Výhodou financování této agendy prostřednictvím příspěvku je 
nepochybně jeho jednoduchost spočívající ve skutečnosti, že 
příspěvek se nevyúčtovává a nesleduje se způsob jeho použití. 
Příjemce příspěvku tudíž nemusí vést detailní doklady týkající se 
skutečných, prokazatelných výdajů, spojených s výkonem funkce 
veřejného opatrovníka pro každého jednotlivého opatrovance. 
Poskytovatel příspěvku pak nemusí vytvářet administrativní útvar, 
jehož náplní by bylo kontrolovat oprávněnost deklarovaných 
výdajů. Výše příspěvku (29 000 Kč na opatrovance a rok) byla 
stanovena tak, aby zohledňovala průměrné výdaje. Tyto výhody 
jednoznačně vyvažují případnou různou náročnost výkonu 
opatrovnictví u jednotlivých osob. 
 
Tato připomínka je doporučující 
 

Akceptováno 

 
Varianta 2 – u této varianty by materiál měl být doplněn o 
zdůraznění její administrativní náročnosti zahlcující zejména 
kapacitu nejmenších obcí (prokazování jednotlivých výdajů, 
spolupráce při výkonu kontrol, finanční vypořádání, oddělené 
vykazování, atd.). 
 
Tato připomínka je doporučující 
 
 

Akceptováno 
Přidán text viz předchozí připomínka 
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str. 39 
Prosazovaný způsob financování agendy veřejného opatrovnictví 
(úhrada modifikovaným příspěvkem na výkon státní správy) dosud 
nebyl realizován a nebylo možné jej posoudit z hlediska jeho 
funkčnosti. Je však zřejmé, že znamená zjednodušení, dle našeho 
názoru se jedná o technicky i administrativně minimálně náročné 
řešení, které podporujeme. Domníváme se však, že ho nelze 
označit za řešení, „které zohlední skutečné potřeby obce při 
výkonu veřejného opatrovnictví“, jak je uvedeno v textu. Uvedené 
tvrzení doporučujeme nahradit např. formulací „které umožní lépe 
reflektovat potřeby obce“. 
 
Tato připomínka je doporučující 
 
 

Akceptováno 
 
Text upraven 

ČMKOS 
 
JUDr. Petr 
Šulc 
 
 
 
 

K § 471 (3)  
- Souhlas s využitím veřejnoprávní smlouvy v rámci veřejného 
opatrovnictví obecně, avšak obává se praktické realizace, aby 
skutečně k uzavření VS docházelo.  
- Výběr jiné obce – je vhodné, aby soud zohledňoval hledisko 
blízkosti, efektivity výkonu (počet osob na opatrovníka) 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno  

Mechanismus veřejnoprávní smlouvy bude popsán 
detailně v RIA.  

 

K hledisku jiné vhodné obce -  Předpokládá se, že 
právě soud v řízení o jmenování opatrovníka využije 
potřebné úsilí k tomu, aby jmenoval opatrovníka 
skutečně vhodného (obdobně jak tomu dnes činí 
v případě opatrovníků z řad fyzických osob). Jedná se 
nadále o režim nesporného řízení a z toho vyplývající 
činnost soudu. Primárním hlediskem by přitom měla 
být i nadále  vzájemná blízkost opatrovníka a osoby 
pod opatrovnictvím (jak tomu bylo při stanovení 
politiky volby opatrovníka dle /faktického/ bydliště). 
Samozřejmě soud může zjišťovat i další pro jeho 
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rozhodnutí potřebné okolnosti (reálné zabezpečení 
výkonu). Zároveň je však třeba dodat, že nově budou 
obce na agendu veřejného opatrovnictví finance 
dostávat, proto by mělo docházet k personální i 
dalšímu zabezpečení dané agendy.  

 

 Počet osob na opatrovníka – potřeba zavedení norem 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno  

Momentálně se nepřipravuje vložení striktní zákonné 
hranice pro počet osob pod opatrovnictvím. Avšak při 
metodice výpočtu financí pro veřejné opatrovníky (pro 
zákon o státním rozpočtu ČR) se propočty připravovaly 
na základě hranice 15-20 opatrovanců na jedno 
pracovníka. Domníváme se, že tento počet je 
odpovídající, podobně jako je tomu v některých 
zahraničních právních úpravách (např. Rakousko). 

 

 ZOZ – preference zavedení ZOZ (varianta 1)  
Doporučující připomínka 

Vysvětleno  

ZOZ bude řešena odděleně od tohoto legislativního 
návrhu. Odůvodnění k ní však v RIA zůstává.  

KU Ústecký 
 
Bc. Drahomíra 
Nytrová a Mgr. 
Lenka 
Maczáková  
 

ZOZ 
- Ústecký kraj navrhuje stanovení maximální hranice pro počet 
osob pod jedním pracovníkem – veřejným opatrovníkem 8 osob.  
- Je navržen požadavek, aby ZOZ nemuseli skládat soc. pracovníci 
s nepřetržitým výkonem práce min. 3 roky. 
 
Doporučující připomínka 

Vysvětleno 
 - ZOZ bude řešena odděleně od tohoto legislativního 
návrhu. 
Lze však podotknout, že pro finanční výpočty byla 
využita hranice 15-20 osob na opatrovníka.   

-  

K RIA - financování 
Preference varianty účelové dotace prostřednictvím MPSV. Při 

Vysvětleno 
V rámci RIA jsou představeny jednotlivé modely 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADKHXWK3)



34 
 

této variantě navrhuje kraj půlroční období. 
Tato připomínka je zásadní 

financování. To ale bude řešeno až v zákonem o 
státním rozpočtu ČR (poprvé již pro rok 2017). Dle 
vyjádření Ministerstva financí ze dne 1. 7. 2016 se i 
nadále počítá s tím, že bude prostřednictvím příspěvku 
na přenesenou působnost financováno opatrovnictví 
částkou 350 mil. Kč, při kapitální platbě 29 000 Kč na 
jednu osobu pod opatrovnictvím ročně 
 

Ministerstvo 
obrany 
 
Mgr. Veronika 
Kolihová 

K § 471 (3) OZ 

 

Požadujeme v materiálu řádně odůvodnit, proč se veřejným 
opatrovníkem nadále nemůže stát právnická osoba zřízená obcí 
k plnění úkolů tohoto druhu. 
 

Odůvodnění: Navrhovaná změna odst. 3 v § 471 NOZ 
vylučuje možnost, aby se veřejným opatrovníkem stala právnická 
osoba zřízená obcí k plnění úkolů tohoto druhu. Není však zřejmé, 
zda se jedná o úmysl předkladatele, pokud ano, pak chybí jeho 
řádné odůvodnění.  
 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
V rámci materiálu RIA bude posíleno odůvodnění 
zmíněné úpravy.  

NSZ 
 
JUDr. Igor Stíž 

K Z. o obcích - K § 149c odst. 4 
 
Navrhuje se za slova „k 1. lednu“ doplnit slova „příslušného 
kalendářního roku“. Uvedené bude korespondovat s nově 
navrhovaným zněním odstavce 2 téhož ustanovení. 
 
Doporučující připomínka 

Neakceptováno 
 
 

K Z. o obcích 
 K § 149c odst. 5 
Dávám na zvážení, zda odkaz „(§ 63)“ nenahradit odkazem „podle 
§ 63“, což spíše odpovídá legislativně-technickým pravidlům. 
 
Doporučující připomínka 

Neakceptováno 
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K Z. o hl.m. Praze 
K § 119d odst. 2 a 3 
Navrhuji za slova „k 1. lednu“ doplnit slova „příslušného 
kalendářního roku“. 
 
Doporučující připomínka 
 

Neakceptováno 
 
Vložen termín „tohoto“ kalendářního roku.  

Vrchní státní 
zastupitelství  
 

K § 471 (3) OZ 
V návaznosti na měněné je třeba upravit i § 468 – vypustit „podle 
jiného zákona“ 
Doporučující připomínka 

Akceptujeme 

K § 471 (3) OZ 
Je třeba vhodně nastavit prioritu kritérií pro určování obce a 
respektování veřejnoprávní smlouvy soudem.  
 
Doporučující připomínka 

Částečně akceptujeme 
Kritéria budou včleněna do zákona o zvláštních 
řízeních soudních, § 47b. Mechanismus veřejnoprávní 
smlouvy bude popsán v RIA.   

K § 471 (3) OZ 
Je vhodné se vyhnout poznámkám pod čarou – č. 2. 
Doporučující připomínka 

Akceptujeme 

K Z o obcích a k Z o hl.m. Praze 
Není dostatečně zřejmý důvod zrušení § 65 (když zároveň není 
shledán konflikt rozhodnutí soudu a veřejnoprávní smlouvy) 
 
Pokud není možné zajistit dostatečně kvalitní výkon veřejného 
opatrovnictví ve všech obcích, mělo by být buď veřejné 
opatrovnictví obecně svěřeno jen lépe vybaveným obcím 
(například s pověřeným obecním úřadem), nebo   umožněno řešení 
této situace v případě konkrétní „nekompetentní“ obce 
administrativním opatřením (např. podle § 65 zákona o obcích).    

Vysvětleno 
 
K řešení situace pochybení opatrovníka při výkonu své 
funkce bude využito standardního mechanismu 
soudního rozhodnutí. Kritéria pro výběr jiné vhodné 
obce budou včleněna do zákonu o zvláštních řízeních 
soudních.   
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K Z. o obcích a Z. o hl.m. Praze – evidence opatrovanců 
Z ustanovení týkajících se sběru dat a podávání zpráv by mělo být 
zřejmé, že se jedná o každoroční povinnost a že se stanovené 
termíny vztahují vždy k témuž kalendářnímu roku. Např. 
v navrhovaném § 149c odst. 2 zákona o obcích by bylo vhodné za 
slova „do 31. ledna“ vložit slova „každého kalendářního roku“ a 
za slovy „k 1. lednu“ nahradit navržený text slovy 
„tohoto kalendářního roku“. Obdobné platí pro navrhované 
§ 149c odst. 4 zákona o obcích a § 119d odst. 2 a 3 zákona o 
hlavním městě Praze.  

Částečně akceptováno 
Úprava v zákoně o obcích a hl. městě upravena 
za použití termínů „tohoto“ kalendářního roku.  

KU 
Olomoucký 
 
Mgr. Zbyněk 
Vočka 

K RIA obecně 
Návrh týkající se financí nekoresponduje s metodikou MV, včetně 
dat 
- Požadavek na jasné zakotvení financování veřejného financování i 
do budoucna, například v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla) 

- Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Cílem jednání o situaci veřejného opatrovnictví bylo 
řešení zajištění problémů veřejného opatrovnictví, 
včetně financování. Jak opětovně potvrdilo 
Ministerstvo financí dne 1. 7. 2016, je připraveno 
na financování agendy veřejného opatrovnictví, a to 
formou příspěvku na výkon státní správy, ve výši 
maximálně 350 mil. Kč. (Dle dodaných informací by 
mělo dojít k úpravě přílohy č. 8 zákona o státním 
rozpočtu ČR pro rok 2017, kde budou vymezeny obce, 
kterým bude příspěvek na veřejné opatrovnictví určen, 
včetně způsobu jeho výpočtu.) Zároveň by toto mělo 
být uvedeno ve střednědobém výdajovém rámci. 
Částka vycházející na jednoho opatrovance je určena, 
dle informací MF, ve výši 29 000Kč. Aktuálně je již 
informace uvedena v eklepu v materiálu Příprava 
státního rozpočtu ČR na rok 2017 a střednědobého 
výhledu na léta 2018 a 2019 (č. 675/16), s. 26. 
 
 

K § 471 (3) OZ 
Pojem „záruka řádného výkonu funkce“ – je bez kritérií, stejně tak 
„jiná vhodná obec“. Soud nemá povinnost jmenovat opatrovníkem 
„nasmlouvanou“ obec, pouze „může“. Zároveň je zde riziko 

Částečně akceptováno 
 
MSp pozměnilo svůj návrh tak, že soud bude mít 
povinnost akceptovat veřejnoprávní smlouvu, zároveň 
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zneužití pravidla o „jiné vhodné obci“ – Je zde obava o to, že 
některé obce budou pasivní, aby opatrovnictví dělat nemusely, 
s očekáváním, že soud nakonec zvolí „jinou vhodnou obec“. 
 
Tato připomínka je zásadní 

návrh nově určí soudu kritéria pro výběr jiné vhodné 
obce, kde se zohledňuje zejména schopnost udržovat 
s opatrovancem pravidelné spojení. 
 
 
   

K Z o obcích - § 149c 
Oznamovací povinnost – není zcela zřejmé, k jakému účelu je. 
Návrh neřeší sankce za nesplnění povinnosti. 
Zároveň toto koliduje s informace v evidenci obyvatel, aniž by 
k tomu byl důvod.  
 Tato připomínka je zásadní 

Částečně akceptováno 
 
V Ria bude rozšířeno odůvodnění sběru dat, včetně 
zdůraznění, že primárním účelem je zajištění 
financování. Sankce se nezavádí, neboť při nedodání 
potřebných dat obec nezíská finanční prostředky.  
Ačkoli systém evidence obyvatel obsahuje množství 
dat, momentálně není možné z něj zjistit informace ve 
vazbě z opatrovníka na opatrovance. Proto bylo 
na základě několika jednání k předmětnému tématu a 
prověření všech stávajících možností sběru dat (MSp, 
MV, ČSÚ) přistoupeno k zavedení tohoto 
mechanismu.   
Účel  - došlo k podílení informací v RIA. 

K ZOZ 
Nejprve by bylo třeba zajistit financování, až pak klást nároky na 
vzdělání.  
Garantem ZOZ by mělo být MSp, nikoli MPSV. Případně i MV. 
Návrh neobsahuje přechodné ustanovení - Domníváme, že zvláštní 
odbornou způsobilost by nemusely prokazovat osoby, které splňují 
podmínky pro výkon povolání sociálního pracovníka a složily 
zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost 
v sociálních službách (či předchozí – sociální péči nebo při řízení 
o dávkách  
a službách sociální péče). Máme za to, že tato problematika by 
rovněž měla být řešena v přechodném ustanovení, které však v 
předloženém návrhu vyhlášky zcela absentuje. Navrhujeme proto 
návrh v duchu shora zmíněných nedostatků doplnit. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
ZOZ není předmětem tohoto připomínkového řízení. 
Nadále však zůstane obsažena v RIA.  
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KU 
Středočeský 
 
Mgr. Jitka 
Cardová,  
JUDr. Puls 

K § 471 (3) OZ 
Jmenování veřejným opatrovníkem soudem jinou vhodnou obec 
v případě, že obec opatrovancova bydliště neskýtá záruky řádného 
výkonu této funkce - toto ustanovení navrhujeme přeformulovat, 
případně vypustit  - z důvodu nebezpečí zneužití ustanovení 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
Došlo ke změně formulace ustanovení tak, aby se 
jednalo o zcela mimořádnou možnost, kterou soud 
může využít. Zároveň byl návrh změněn tak, že 
stanovuje kritéria soudu pro výběr jiné vhodné obce.   

Zákon o obcích, § 149c (4) – Monitoring opatrovanců 
Je třeba specifikovat formu a zavést neveřejný rejstřík – mj. jako 
vhodný nástroj ochrany – mj. v případech smrti, ochrana veřejného 
zájmu. Vhodné je i napojení na evidenci obyvatel, knihu úmrtí, pro 
potřeby vydávání občanských průkazů 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Data budou sbírána bez identifikace osobních dat osob 
pod opatrovnictvím. V seznamu bude vedena pouze 
identifikace soudního rozhodnutí (označení soudu, 
spisová značka, den vydání).  
MV však začalo ve spolupráci s MSp pracovat na 
řešení problému přechodu opatrovnictví v případě 
smrti (momentálně inovuje nastavení systému tak, aby 
umožňovalo rychlou informovanost patřičným 
subjektům o dané události). 

Zákon o obcích, § 149c – veřejnoprávní smlouva 
Chybí uvedení podmínek, za nichž může být smlouva uzavřena. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
K požadavkům na veřejnoprávní smlouvu lze odkázat 
na její standardní pravidla. Může dojít k uzavření jak 
před tím, než obec bude mít osobu pod 
opatrovnictvím, tak i po ní. Mechanismus postupu 
bude doplněn do materiálu RIA.  
 
 
 
 
 

K ZOZ 
Navrhujeme, aby se ZOZ nebyla vyžadována u obcí I. typu 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
ZOZ není předmětem tohoto připomínkového řízení.  

Obecně 
Problémy s přechodem opatrovnictví v případě smrti opatrovníka 
(FO) – dle § 468 OZ 

Vysvětleno 
K přechodu v případě smrti viz výše.  
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Tato připomínka je zásadní 
KU Pardubice 
 
Mgr. Pavlína 
Farská 
 

K § 471 (3) OZ 
Navrhuje se doplnit ustanovení § 471 (3) OZ. Je navrhováno 
znění: 
 
„Soud zjišťuje, zda obec, která bude jmenována veřejným 
opatrovníkem, má dostatečné personální a odborné kapacity, jež 
zaručí řádný výkon této funkce.“  
 
Tato připomínka je zásadní 
 

Částečně akceptováno 
 
Původně navrhované ustanovení bylo upraveno. 
Zároveň se do zákona navrhuje nově vložit kritéria ve 
smyslu návrhu KU Pardubice. Tedy pro výběr jiného 
vhodné obce bude soud muset dbát na schopnost obce 
plnit řádné své povinnosti opatrovníka, jakož i 
schopnost být s opatrovancem v pravidelném kontaktu.  
 

K ZOZ 
Nesouhlas se zavedením ZOZ (neboť starostové, ani opatrovníci 
z řad fyzických osob nemají povinné vzdělávání). 
Uznatelnost ZOZ u těch sociálních pracovníků, kteří mají již ZOZ 
na výkon správní činnosti v sociálních službách.    
Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno 
 
ZOZ bude řešena zvlášť. Předkládané informace 
budou brány jako podnět.  

Město Praha 
 
Mgr. Adrián 
Radošínský 

Z. o obcích, § 149c 
V odstavci čtvrtém cit. paragrafu navrhujeme  slova „Krajský 
úřad“ nahradit slovem „Kraj“,  neboť úkoly v  přenesené 
působnosti  jsou krajskému  úřadu  stanoveny v zákoně  o  krajích. 
I 
v návrhu zákona o hl. m. Praze se stanovuje působnost hl. m. 
Praze, nikoliv magistrátu. 
Doporučující 
 
 

Neakceptováno 
 
Setrváváme na dosavadním návrhu. 
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Změna zákona o hlavním městě Praze 
119 d 

 

Do § 119d požadujeme, obdobně jako je tomu v bodu 2 části druhé 
– změna zákona o obcích, vložit za odstavec 2 nový odstavec 3, 
který zní: „Městská část v přenesené působnosti do 31. ledna sdělí 
hlavnímu městu Praze údaje o výkonu veřejného opatrovnictví 
podle stavu k 1. lednu příslušného kalendářního roku.“. 

 Dosavadní odstavec 3  se označí jako odstavec 4. 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno 
 
  

Změna zákona o hlavním městě Praze 
119 d 

 

V o odstavci 3 doporučujeme slova „nebo městská část“ nahradit 
slovy „a městské části“. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno 
 
 

Do zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  doporučujeme  vložit ustanovení  obdobné 
odstavci  2  § 119d  návrhu novely zákona o hlavním městě Praze, 
tedy, že kraj v přenesené působnosti vede evidenci údajů o výkonu 
veřejného opatrovnictví. 
Doporučující připomínka 
 

Neakceptováno 
 
 

KU Plzeňský 
 
Mgr. Roman 
Mašek,  
Mgr. Barbora 
Choulíková 

K 471 (3) OZ 
Ke znění ust. § 471 odst. 3 – veřejným opatrovníkem je obec, kde 
má opatrovanec bydliště – žádáme o doplnění poznámky pod 
čarou s odkazem na ustanovení, podle kterého je definován pojem 
bydliště (místo trvalého pobytu dle zákona č. 133/2000 Sb., o 
evidenci obyvatel či bydliště dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník)  
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno 
 
Vzhledem k tomu, že přímo v občanském zákoníku je 
definice bydliště obsažena, v § 80, nebude odkaz 
vkládán.  
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K 471 (3) OZ 
V žádném materiálu není jasně definováno, co je míněno pojmem 
„jiná vhodná obec“; podle jakých kritérií soud stanoví, že jiná obec 
je vhodná; hodnocení může být subjektivní 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
MSp upravilo navrhované znění tak, aby obsahovalo 
kritéria pro výběr jiné vhodné obce, v nichž na prvním 
místě je právě to, aby opatrovníka opatrovanec mohli 
udržovat pravidelné spojení.  

K Zákonu o obcích - § 149c (4) 
Krajský úřad v přenesené působnosti informuje ministerstvo do 31. 
března o počtu osob – zákon blíže nedefinuje, které ministerstvo je 
příslušné ke sběru informací; toto vyplývá až důvodové zprávy; 
navrhujeme přímo doplnit Ministerstvo vnitra 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 

K Zákonu o obcích - § 149c (5) 
Ke znění ust. § 149c odst. 5 – výkon funkce veřejného opatrovníka 
může být předmětem veřejnoprávní smlouvy (§ 63); kdo vydá obci, 
která bude vykonávat veřejné opatrovnictví na základě 
veřejnoprávní smlouvy pověření k výkonu veřejného opatrovnictví 
a jak se bude taková obec prokazovat před orgány a institucemi 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Rozhodující bude vždy vydání rozhodnutí krajského 
úřadu o souhlasu s veřejnoprávní smlouvou. 
Mechanismus užití veřejnoprávní smlouvy bude více 
popsán v RIA. Prokazování bude za pomoci 
původního rozhodnutí a této smlouvy, případně o nově 
jmenovaných (po uzavření smlouvy) již bude soud 
jmenovat přímo obec nově určenou dle smlouvy (tady 
samotným rozhodnutím opatrovnického soudu).  
  

K ZOZ  
Ke znění přílohy k vyhlášce 512/2002 Sb. – při výkonu veřejného 
opatrovnictví; doporučujeme vyjmout požadavek na znalost 
speciálních právních předpisů jako insolvenční zákon a exekuční 
řád; při výkonu veřejného opatrovnictví není možné jednoznačně 
specifikovat znalost konkrétních předpisů, je spousta dalších 
speciálních předpisů, ve kterých je třeba se orientovat (zákony 
z oblasti důchodového pojištění a nepojistních sociálních dávek, 
daňové předpisy...), tudíž nelze předpisy omezovat pouze na 
insolvenční zákon nebo exekuční řád; veřejný opatrovník má 
v případě potřeby možnost obrátit se na sociální pracovníky  
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
ZOZ není předmětem tohoto připomínkového řízení, 
bude však součástí RIA.  
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K ZOZ 
Ke znění přílohy k vyhlášce 512/2002 Sb. – při výkonu veřejného 
opatrovnictví; při výkonu funkce veřejného opatrovníka vyhláška 
stanovuje znalost speciálních právních předpisů (insolvenční zákon, 
exekuční řád), domníváme se však, že není třeba mít odbornost 
v těchto oblastech, protože v případě dluhové problematiky má 
opatrovník možnost obrátit se na kompetentní orgány nebo 
instituce, které se danou problematikou zabývají 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
ZOZ není předmětem tohoto připomínkového řízení, 
bude však součástí RIA. 

K ZOZ 
Ke znění přílohy k vyhlášce 512/2002 Sb. – při výkonu veřejného 
opatrovnictví; při výkonu funkce veřejného opatrovníka vyhláška 
stanovuje znalost speciálních právních předpisů (insolvenční 
zákon, exekuční řád), domníváme se však, že se jedná o 
diskriminaci a upírání rovnocenného postavení, povinná znalost 
problematiky již od počátku budí dojem, že nesvéprávná osoba 
bude dlužníkem a mít problémy s finanční situací 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
ZOZ není předmětem tohoto připomínkového řízení, 
bude však součástí RIA. Při návrhu modelů bylo 
vycházeno z reálné praxe opatrovníků. 
 

K ZOZ 
Ke znění přílohy k vyhlášce 512/2002 Sb. – při výkonu veřejného 
opatrovnictví; nikde není definováno, v jakém rozsahu budou 
úředníci skládat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
ZOZ není předmětem tohoto připomínkového řízení, 
bude však součástí RIA. 

K RIA 
Ke znění čl. 1.3.5. Kvalifikační předpoklady na vykonavatele 
veřejného opatrovnictví v závěrečné zprávě hodnocení dopadů 
regulace (RIA), starosta a jiné osoby –považujeme za zásadní, že 
zkoušku zvláštní odborné způsobilosti musí skládat sociální 
pracovníci/úředníci, na starosty se však zákon č. 312/2002 Sb. 
nevztahuje  – u úředníků je požadována odbornost, přičemž 
u starostů, kteří často osobně veřejné opatrovnictví vykonávají tak 
zaručena nebude 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
ZOZ není předmětem tohoto připomínkového řízení, 
bude však součástí RIA. 

KU K § 471 (3) OZ Akceptováno 
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Moravskoslezs
ký 
 
Mgr. Silvie 
Janečková 

Navrhuje se doplnit pravidlo, z něhož by vyplývaly bližší 
podmínky pro stanovení „jiné vhodné obce“ 
Tato připomínka je zásadní 

MSp na základě připomínek zavedlo do návrhu kritéria 
pro rozhodování soudu o jiné vhodné obci, v nichž na 
prvním místě je právě to, aby opatrovníka opatrovanec 
mohli udržovat pravidelné spojení. Úprava je 
stanovena v § 47b zákona o zvláštních řízeních 
soudních.  

K § 471 (3) OZ 
Navrhuje se doplnit odstavec 4, kde by bylo uvedeno, že pokud 
nelze u osoby bez pochybností určit obec bydliště, pak bude za 
obec bydliště považována obec, kde má osoba trvalý pobyt.  

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno 
 
Je však třeba říci, že se aktuálně připravují nezbytné 
změny pro zlepšení evidence toho, kdo je veřejným 
opatrovníkem. Jedná se o připravovanou novelu 
zákona o evidenci obyvatel a na ni navazující 
technické změny nastavení systému. V reakci na tuto 
změnu zváží MSp provedení nezbytných navazující 
změny legislativy tak, aby docházelo k efektivní práci 
s informacemi.   
 

K § 471 OZ 
Navrhujeme doplnit odstavec 5, kde by bylo uvedeno, že pokud je 
obci založeno opatrovnictví na základě podmínky dle ustanovení 
§ 468 NOZ, soud tuto skutečnost obci neprodleně písemně sdělí.  

Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno 
 
MV však aktuálně začalo pracovat na inovaci systému 
evidence obyvatel tak, aby byl schopen efektivně 
pracovat s touto skutečností, včetně oznamování této 
skutečnosti obci. V reakci na tuto změnu zváží MSp 
provedení nezbytných navazující změny legislativy 
tak, aby docházelo k efektivní práci s informacemi.   
 

K § 471 OZ 
 
Nad rámec navržených změn navrhujeme na základě četných 
požadavků obcí doplnit odstavec 6, kde by bylo uvedeno (vč. 
poznámky pod čarou odkazující na § 3 zákona č. 133/2000 Sb., o 
evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů): „(6) Informaci o 
ustanovení fyzické osoby opatrovníkem soud sdělí obecnímu 
úřadu příslušné obce, a to za účelem zapsání údaje 

Neakceptováno. 
 
Soudy již nyní mají povinnost zapisovat ustanovení 
opatrovníkem, včetně změn do systému evidence 
obyvatel (viz § 3, 6 a 7 zákona č. 133/2000 Sb. o 
evidenci obyvatel). 
K nastavení efektivního předávání informaci viz 
předchozí připomínka.   
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do informačního systému evidence obyvatel dle zvláštního zákona. 
Při úmrtí opatrovníka oznámí obec příslušnému soudu, který 
projednává dědictví po zůstaviteli, že osoba zůstavitele byla 
opatrovníkem osoby, včetně uvedení údajů známých k osobě 
opatrovance.“  

Tato připomínka je zásadní 
 
K  zákoně o obcích (obecní zřízení) - § 149c odst. 5 
Toto ustanovení zní: „(5) Výkon funkce veřejného opatrovníka 
může být předmětem veřejnoprávní smlouvy (§ 63). Postup 
uvedený v § 65 nelze použít.“ 

Navrhujeme doplnit na konec věty první slova: „, která je uzavřena 
mezi příslušnými obcemi dříve, než je obec stanovena veřejným 
opatrovníkem“. 

Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno 
 
Mechanismus veřejnoprávní smlouvy bude využitelný 
jak před ustanovení obce opatrovníkem, tak i po něm. 
Jeho širší popis bude doplněn v RIA.  

ZOZ 
Navrhujeme doplnit článek obsahující přechodná ustanovení, který 
zní: 

 
„U úředníků územních samosprávných celků, kteří:  
a) plní podmínky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon 
správních činností v sociálních službách dle této vyhlášky, nebo  
b) splňují kvalifikační předpoklady pro výkon profese sociálního 
pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo 
c) absolvovali magisterské studium v oboru - právo, 
se považuje zvláštní odborná způsobilost pro výkon funkce 
veřejného opatrovníka a pro metodické usměrňování správních 
činností ze strany krajských úřadů za splněnou.“  

Vysvětleno 
 
ZOZ není předmětem toho připomínkové řízení. Bude 
však nadále obsažena v RIA.  
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Doporučující připomínka 
 

KU 
Královehradec
ký 
 
Mgr. Jiří 
Altmann 
 

Obecná připomínka (mimo návrh) 
Je třeba řešit mechanismus přechodu opatrovnictví při smrti 
soukromého opatrovníka – reálně přechod není vůbec včasný a 
soud neposílá potřebné listiny (typicky rozhodnutí o ustanovení 
předchozího opatrovníka) 
Tato připomínka je zásadní 
 
 

Vysvětleno 
Tento problém není předmětem řešení materiálu. 
Bereme ho však v potaz. Aktuálně se ale pracuje na 
jeho řešení. MV pracuje na novele zákona o evidenci 
obyvatel, která mj. řeší tento problém (jak legislativně, 
tak doprovodnými technickými změnami).   
 

K RIA 
Je třeba specifikovat mechanismus postupu obce, bude-li veř.pr. 
smlouva uzavřena až po té, co bude obec ustanovena 
opatrovníkem 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
Ano, bude doplněno v RIA. 

UOOU 
Vít Zvánovec 
 

K RIA, dův. zprávě 
Je třeba dopracovat část h) důvodové zprávy týkající se 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů.  
 
Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno.  
V souladu s požadavky UOOU došlo k úpravě textu.  
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K § 471 (2) OZ  
Smyslem novely nemá být změna systematiky, jakkoliv účelná by 
snad mohla být. Právní normu: „jmenování veřejného opatrovníka 
podle jiného zákona není vázáno na jeho souhlas“ reguluje 
odstavec 3; není žádný důvod ji přesouvat do odstavce 2. 

Důvodová zpráva neobstojí. Veřejné opatrovnictví reguluje obecní 
zřízení a zákon o HMP, nikoliv NOZ. 

Doporučující připomínka 
 

Neakceptujeme 
 
Setrváváme na navržené změně. 

K § 471 (3) OZ  
 Není žádného důvodu zrušit právní normu: „Způsobilost 
být veřejným opatrovníkem má […] právnická osoba zřízená touto 
obcí k plnění úkolů tohoto druhu“. Důvodová zpráva k tomu 
absentuje, což je podstatná vada návrhu. 

Doporučující připomínka 
 

Částečně akceptováno 
V materiálu RIA bude uvedeno posílené odůvodnění 
zrušení varianty jmenovat opatrovníkem právnickou 
osobu zřízenou obcí k plnění úkolu veřejného 
opatrovníka.  
 

 S právní normou: „neskýtá-li však záruky řádného výkonu 
své funkce, může soud veřejným opatrovníkem jmenovat jinou 
vhodnou obec,“ nelze souhlasit, a to ze 2 důvodů: a) Předně je 
obec veřejnoprávní korporace, která má veřejnoprávní povinnosti, 
mezi něž patří povinnost se postarat o své občany. Jako pojistku 
NOZ stanoví, že si obec smí zřídit právnickou osobu, která to bude 
plnit místo ní. b) Navržená právní norma je protiústavní. Soud 
nemá stanovena žádná kritéria, podle nichž má soud obec ustavit. 
Jedná se tak o porušení článku 101 odst. 4 ústavy, kdy soud smí na 
základě libovůle zatížit některou obec plněním této povinnosti. 

Doporučující připomínka 
 

Částečně akceptováno 
MSp se v souvislosti s připomínkovým řízením 
rozhodlo zavést nezbytná kritéria pro určení jiné 
vhodné obce. Mezi tato bude patřit schopnost udržovat 
pravidelné spojení s opatrovancem, jakož i řádné 
plnění povinností opatrovníka.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADKHXWK3)



47 
 

 Ustanovení o veřejnoprávní smlouvě patří systematicky do 
obecního zřízení a zákona o HMP, nikoliv NOZ. 

Doporučující připomínka 
 
 

Neakceptováno 
Setrváváme na navrhovaném znění. 
 

Poznámky pod čarou – viz judikát ÚS II. ÚS 485/98  

Doporučující připomínka 

Neakceptováno 
 
Setrváváme na navrhovaném znění. 

Z. o obcích - § 149b (3) – zrušení  
Zákon o hl.m.Praze – 119 c – zrušení 
Cílem nemá být změna systematiky 
Doporučující připomínka 
 
Rušení poznámek pod čarou v Z. o obcích a Z. o hl.m. Praze 

- Viz. Jud. ÚS II. ÚS 485/98 

Doporučující připomínka 

Neakceptováno 
Setrváváme na navrhovaném znění. 
 
 
 
Neakceptováno 
Setrváváme na navrhovaném znění. 

KU Liberecký 
 
Mgr. Ivana 
Vedralová  
 

K § 471 OZ 
Je zde potřeba upravit nejen toto pravidlo, ale je potřeba 
komplexního předpisu, který by upravoval postavení veřejného 
opatrovnictví jako takové (zejména vymezení práva a povinností 
veř. opatrovníka, jeho odpovědnost apod.) 
Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno 
MSp nepřistoupilo ke komplexnímu řešení zejména 
vzhledem k předchozím výhradám k tomuto záměru, 
které byly předloženy pracovní komisí Legislativní 
rady vlády. Lze podotknout, že 8. 7. 2014 byl po 
mezirezortním připomínkovém řízené předložen vládě 
věcný záměr zákona o veřejném opatrovnictví a o 
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úpravě některých otázek souvisejících s podpůrnými 
opatřeními při narušení schopnosti zletilého právně 
jednat a o změně některých zákonů (dále jen 
opatrovnický zákon). Právě na základě výtek komise 
Legislativní rady vlády, které poukazovaly na 
nepřiměřenou šíři jeho obsahu výrazně přesahující 
problematiku veřejného opatrovnictví, bylo tímto 
orgánem doporučeno zaměřit se pouze na řešení 
specifických otázek spojených s veřejným 
opatrovnictvím, (zejména na otázku financování, 
kvalifikačních předpokladů osoby vykonávající funkci 
opatrovníka či možnost přenosu výkonu funkce 
opatrovníka mezi obcemi).  Vzhledem k těmto 
doporučením byl materiál vzat zpět k přepracování. 
Následně došlo ke změně legislativního úkolu 
z dosavadního na nový – návrh zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s veřejným 
opatrovnictvím.  
V rámci mezirezortních jednání k této právní úpravě 
však byla intenzivně řešena zmíněné témata. 
Vzhledem k tomu, že na formě financování byla 
dosažena shoda až v jejich závěru, obsahuje předmětný 
materiál zachycení modelů a jejich variant k otázce 
financování opatrovnictví, která ale s navrhovanou 
právní úpravou souvisí. Její konkrétní provedení by 
však mělo být realizováno až zákonem o státním 
rozpočtu ČR.  
 

K § 471 OZ 
Možnost soudu jmenovat jinou vhodnou obec se jeví jako 
principiálně nevhodná. Je třeba, aby opatrovníka opatrovanec byly 
v odpovídajícím kontaktu. Namísto toho je vhodné zajistit 
odpovídající finanční, technické a personální podmínky pro řádný 
výkon veř. opatrovnictví 
 

Neakceptováno 
 
MSp setrvává na daném návrhu. Zároveň zavádí 
kritéria pro výběr jiné vhodné obce, kde je jedním 
z hlavních právě hledisko možnosti realizovat 
pravidelné spojení mezi opatrovníkem a 
opatrovancem.  
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Tato připomínka je zásadní.  

ZOZ 
Navrhovaná úprava přináší nadměrné nároky, nemá však 
konkrétní nároky na druh či úroveň vzdělání. Je třeba v katalogu 
prací vytvořit pozici veřejný opatrovník a jednoznačně stanovit 
kvalifikační předpoklady. Teprve následně je možno přejít 
k vytvoření specifické ZOZ k agendě veř. opatrovnictví.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
ZOZ není předmětem tohoto připomínkového řízení, 
v materiálu RIA však zůstanou její varianty 
představeny.  

QUIP 
 
Dana 
Kořínková 

ZOZ 
- Zařadit do výčtu pr. předpisů i Úmluvu o právech osob se 
zdravotním postižením 

- Úprava formulace „vykonává opatrovnictví nad osobami“ za 
„opatrovnictví člověka“ 

Doporučující připomínka 

Vysvětleno 
ZOZ nebude předmětem tohoto připomínkového 
řízení, avšak uvedené bereme jako podnět. 

NRZP 
 
Mgr. Václav 
Krása 

Obecné  
1) Potřeba komplexního materiálu 
Je třeba komplexní normy zabývající se nejen veřejným 
opatrovnictvím, ale i soukromým opatrovnictvím a dalšími 
podpůrnými opatřeními při narušení schopnosti zletilého právně 
jednat. 
 
Je třeba agendu upravit ve speciálním zákoně 
Tato připomínka je zásadní  

Neakceptováno  
MSp nepřistoupilo ke komplexnímu řešení zejména 
vzhledem k předchozím výhradám k tomuto záměru, 
které byly předloženy pracovní komisí Legislativní 
rady vlády. 
. 
  

 2) Odpovědnost opatrovníků a pojištění pro opatrovníky 
Tato připomínka je zásadní 

 Neakceptováno  
 

 3) Kvalita výkonu veřejného opatrovnictví (dále jen VO) (vzdělání 
osob, zabezpečení kvalitního výkonu činnosti)  
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Kvalita výkonu VO 

- Cílem navrhovaného materiálu je právě zvýšení kvality 
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veřejného opatrovnictví, a to za pomoci mechanismů: 
- A) posílení standardu nezbytného vzdělání, pomocí ZOZ 
pro veřejné opatrovníky – bude řešeno zvlášť, v rámci 
vyhlášky MV 
- B) možností přenesení výkonu opatrovnictví na jinou obec, 
pokud tato není schopna agendu dobře vykonávat 
- C) zajištění financování pro obce, které VO vykonávají 
(bude řešeno v zákoně o státním rozpočtu) 

 4) Řešení kontrolních mechanismů u podpůrných opatření a 
zřetelnost pravomocí 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno 
 

 5) Veřejnoprávní smlouva s PO a FO pro výkon veřejného 
opatrovnictví 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno 
 
V tuto chvíli bylo přistoupeno k umožnění výkonu VO 
i za pomoci přenosu právě veřejnoprávní smlouvou. Ta 
bude moci být uzavřena jen mezi obcemi.  
 

 6)  Pravidla pro výkon profesionálního opatrovnictví FO a PO 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno 
 

 7) Kontrola výkonu opatrovníka, neformální podání, prvek 
mediace, předběžná opatření vůči opatrovníkům a jejich rychlost, 
kontrola podpůrných opatření 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno 
 
 

 8) Potřeba vystavění struktury Úřad veřejného opatrovníka 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
V tuto chvíli se dochází k identifikaci subjektů, které 
budou vykonávat VO a jakým způsobem, zároveň 
jakým způsobem je možno přednášet agendu VO na 
další obce. Řeší se postavení krajských úřadů i 
ústředního orgánu.    
 

 9) Pojištění  
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Řešeno v rámci otázky 2 

 K § 471 odst. 3 OZ 
Možnost soudu jmenovat VO jinou vhodnou obec, pakliže obec, 
kde má opatrovanec bydliště, neskýtá záruky řádného výkonu své 
funkce, lze nahlížet jako principiálně nevhodné. Je třeba zajistit 

Částečně akceptováno 
MSp základě připomínek zapracovalo kritéria pro 
výběr jiné vhodné obce do zákona o zvláštním řízení 
soudním.        
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kontakt opatrovníka s opatrovancem a naopak.  
Tato připomínka je zásadní 

MS Praha 
 
Mgr. Viktor 
Sedlák 
 
 
 
 
 
 
 

K Z. o Obcích 
 
Bylo by praktické, kdyby soud byl informován o tom, které obce 
mají uzavřenu veřejnoprávní smlouvu a informace o tom, které 
obce mají podmínky pro výkon funkce veřejného opatrovníka. 

Vysvětleno 
 
Obec, která bude mít uzavřenu veřejnoprávní smlouvu 
o výkonu funkce veřejného opatrovníka, bude mít 
nepochybně primární zájem na tom, aby soud tuto 
skutečnost věděl. Proto lze předpokládat, že obec bude 
soud informovat o tom, že již není obcí, která by měla 
funkci vykonávat, ale že jí je obec jiná, smlouvou nově 
vázaná. Zároveň zde platí povinnost zveřejňovat 
vybrané informace veřejně (mechanismus 
veřejnoprávní smlouvy rozebrán v materiálu RIA).  
 
Ohledně podmínek pro výkon funkce opatrovníka – 
Vzhledem k tomu, že řízení opatrovnické je řízení 
nesporné, umožňuje soudu získávat všechny potřebné 
informace, tedy i o situaci v obci (například za pomocí 
zprávy úřadu, případně zprávy od krajského úřadu, kde 
by měla být vytvořena 2 pracovní místa koordinátorů 
pro oblast veřejného opatrovnictví). Zároveň lze 
poukázat na to, že již nyní je zveřejněn seznam všech 
obcí vykonávajících opatrovnictví, včetně identifikace 
dle typu obce a počtu opatrovanců, a to v materiálu 
Informace k financování veřejného opatrovnictví pro 
obce v roce 2017 (dostupná ne webu Ministerstva 
vnitra).   
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K § 471 (3) OZ 
 
Změna se jeví jako nevhodná, neboť zatíží soudy, které by měly 
posuzovat, zda příslušná obec skýtá či neskýtá záruky řádného 
výkonu funkce. Navrhuje se znění: 
 
„Veřejným opatrovníkem je obec, kde má opatrovanec bydliště; 
z důvodu vhodnosti může soud veřejným opatrovníkem na návrh 
příslušné obce jmenovat obec jinou. Soud může veřejným 
opatrovníkem jmenovat také obec, která pro obec jinak příslušnou 
vykonává opatrovnictví za podmínek stanovených jiným 
zákonem.“.  

Neakceptováno 
 
Vysvětlení viz předchozí připomínka. Soud již nyní 
posuzuje schopnost opatrovníka vykonávat svoji 
funkci u fyzických osob.  

Město Kladno 
Mgr. Petra 
Černá 

Obecně 
Chybí evidence opatrovanců, vhodný by byl neveřejný rejstřík. 
Cílem je ochrana opatrovanců vůči třetím osobám (nebezpečí 
zadluženosti apod.) 
Doporučující připomínka 

Neakceptováno 

Obecně 
Vyznačení omezení svéprávnosti chybí v občanských průkazech, 
čímž dochází k ohrožování opatrovanců.  
Doporučující připomínka 

Neakceptováno 

Obecně 
Osobní data pracovnic úřadu – opatrovanci jsou dostupná na 
pověřovacích listinách. Bylo by vhodné řešit alternativně, např. za 
pomoci ID (obdoba s označením advokáta, soudce atd.)  
Doporučující připomínka 

Neakceptováno 

Obecně 
Je třeba řešit bezpečnost pracovníků – veřejných opatrovníků, 
vzhledem k náročné práci s osobami s duševní poruchou.  
Doporučující připomínka 
 

Neakceptováno 
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Obecně 
Je třeba vydávat tzv. listiny opatrovníka. Jsou nezbytné zejména 
v případech přechodu opatrovnictví z důvodu smrti opatrovníků 
z řad fyzických osob.  
Doporučující připomínka 
   

Neakceptováno 
 

Obecně  
Je třeba prověřovat osobu opatrovníka soudem, mj. i včetně její 
gramotnosti.  
Doporučující připomínka 

Neakceptováno 
Tuto možnost poskytuje soudci již stávající systém. 

K OZ a Zákonu o obcích  
Veřejnoprávní smlouva -  lze pochybovat o jejím využití jako 
nejvhodnějším mechanismu přenosu opatrovnické funkce. 
Doporučující připomínka 

Neakceptováno 

K Z. o obcích a Z. o hl.. městě Praze 
- Monitoring počtu opatrovanců – Je třeba, aby se do statistiky 
zahrnuli i osoby pod opatrovnictvím, které byly pod opatrovnictvím 
jen po část roku. 

Doporučující připomínka 

Neakceptováno 
 

K RIA 
- Financování veřejného opatrovnictví – Je vhodné využívat 
systému financování prostřednictvím účelové dotace 

Doporučující připomínka 

Neakceptováno 
Financování bude probíhat prostřednictvím příspěvku 
na přenesenou působnost, a to již pro rok 2017. Bude 
řešeno v zákoně o státním rozpočtu ČR.  
 

K RIA – ústřední správní úřad¨ 
Je vhodné, aby gestorem veřejného opatrovnictví bylo 
Ministerstvo vnitra.  
Doporučující připomínka 

Neakceptováno 

ZOZ 
Preference úplného středního vzdělání s maturitou a navazující 
ZOZ.  

Vysvětleno 
ZOZ není předmětem tohoto připomínkového řízení, 
avšak uvedené bereme jako podnět 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADKHXWK3)



54 
 

Doporučující připomínka 
KS Praha 
 
JUDr. Lenka 
Škubajová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K § 471 (3) OZ 
KS Praha považujeme za vhodné primárně ponechat současný stav 
ohledně určování obce, která bude jmenována veřejným 
opatrovníkem, alternativně přenesení výkonu veřejného 
opatrovnictví na obce III. typu s tím, že těmto obcím bude navýšen 
příspěvek na výkon státní správy anebo poskytnuta účelová 
dotace. 
Doporučující připomínka 

Vysvětleno 
Primárně bude obec určována dle bydliště. Dále bude 
možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy. Při neplnění 
výkonu funkce opatrovníka bude moci rozhodnout 
soud o jejím mimořádné přenosu na jinou vhodnou 
obec. Kritéria pro výběr jiné obce nově stanovena 
v zákoně o zvláštních řízeních soudních.  

K RIA – ústřední orgán 
Volba MPSV jako vhodné orgánu 
Doporučující připomínka 

Vysvětleno 
MPSV má v této věci s MSp rozpor. 

K RIA 
Nesouhlas s variantou rozhodování o financích soudy  
 

Vysvětleno 
Financování veřejného opatrovnictví by mělo 
proběhnout formou příspěvku na přenesenou 
působnost, a to již pro rok 2017, prostřednictvím 
zákona o státním rozpočtu ČR.  
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