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Platné znění příslušné částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vyznačením 
navrhovaných změn: 

 

§ 468 

 Smrtí opatrovníka nebo jeho odvoláním opatrovnictví nezaniká a dokud soud 
nejmenuje opatrovanci nového opatrovníka, přechází na veřejného opatrovníka podle jiného 
zákona obec, kde má opatrovanec bydliště.  

§ 471 
 
 (1) Rozhoduje-li soud o jmenování opatrovníka člověku, může tak učinit až po jeho 
zhlédnutí, nebrání-li tomu nepřekonatelná překážka; musí též vyslechnout jeho vyjádření nebo 
jinak zjistit jeho stanovisko a vycházet z něho. 
  
 (2) Soud jmenuje opatrovníkem osobu, kterou navrhl opatrovanec. Není-li to možné, 
jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, která 
osvědčí o opatrovance dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna. 
Není-li možné ani to, jmenuje soud opatrovníkem jinou osobu, která splňuje podmínky pro to, 
aby se stala opatrovníkem, nebo veřejného opatrovníka podle jiného zákona. Jmenování 
veřejného opatrovníka není vázáno na jeho souhlas. 
 

(3) Způsobilost být veřejným opatrovníkem má obec, kde má opatrovanec bydliště, 
anebo právnická osoba zřízená touto obcí k plnění úkolů tohoto druhu; jmenování veřejného 
opatrovníka podle jiného zákona není vázáno na jeho souhlas.  

 
(3) Veřejným opatrovníkem jmenuje soud obec, kde má opatrovanec bydliště. 

Vykonává-li však pro ni opatrovnictví podle jiného zákona jiná obec, jmenuje soud 
veřejným opatrovníkem tuto obec. Změní-li se po jmenování veřejného opatrovníka 
okolnost rozhodná pro jeho určení podle věty druhé, přechází opatrovnictví na obec 
příslušnou k okamžiku, kdy změna nastala. Neskýtá-li obec záruky řádného výkonu 
funkce opatrovníka, jmenuje soud veřejným opatrovníkem výjimečně jinou vhodnou 
obec. 

 
§ 3033 

(1) Osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona omezena, nabudou svéprávnosti nejpozději uplynutím tří let ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže soud rozhodne jinak. 

(2) Dokud jiný právní předpis nestanoví něco jiného, přechází opatrovnictví podle 
§ 468 na obec, na jejímž území má opatrovanec bydliště. 
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Platné znění příslušné částí zákona č. 2/1969 Sb., zákon o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, s vyznačením navrhovaných změn: 

 

§ 9 

 (1) Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro 
pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní 
vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, 
úrazové pojištění, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu 
mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, veřejné 
opatrovnictví a pro další otázky mzdové a sociální politiky. 

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem financí připravuje a předkládá 
vládě návrhy právních úprav v oblasti odměňování státních zaměstnanců. 
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Platné znění příslušných částí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 149b 

 
 (1) Úkony podle občanského zákoníku45) spočívající v doporučení k uzavření smlouvy 
o nájmu bytu zvláštního určení, který byl zřízen ze státních prostředků nebo přispěl-li stát na 
jeho zřízení, a v předchozím souhlasu s výpovědí z nájmu tohoto bytu činí obecní úřad obce s 
rozšířenou působností v přenesené působnosti. 
  
 (2) Jestliže za podmínek stanovených občanským zákoníkem46) starosta nebo ten, kdo 
je podle tohoto zákona oprávněn starostu zastupovat, zaznamenává zůstavitelovu poslední 
vůli, činí s tím související občanským zákoníkem předepsané úkony a zařizuje úschovu takto 
pořízené závěti u notáře, činí tak v přenesené působnosti. 
  
 (3) Výkon funkce veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku47) obcí je 
výkonem přenesené působnosti.  
 

§ 149c 
 

(1) Výkon funkce veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku47) obcí je 
výkonem přenesené působnosti. 

 
(2) Obec v přenesené působnosti do 31. ledna sdělí krajskému úřadu údaje 

o výkonu veřejného opatrovnictví podle stavu k 1. lednu tohoto kalendářního roku. 
 
(3) Údaje o výkonu veřejného opatrovnictví zahrnují počet žijících opatrovanců 

a označení rozhodnutí soudu, kterými byla obec jmenována veřejným opatrovníkem. 
 
(4) Krajský úřad v přenesené působnosti informuje Ministerstvo vnitra do 31. 

března o počtu osob, vůči nimž obce ve správním obvodu krajského úřadu vykonávaly 
k 1. lednu funkci veřejného opatrovníka, a to v členění podle jednotlivých obcí. 

 
(5) Výkon funkce veřejného opatrovníka může být předmětem veřejnoprávní 

smlouvy (§ 63).  
 

45) § 3075 občanského zákoníku. 
46) § 1543 občanského zákoníku. 
47) § 471 odst. 3 občanského zákoníku. 
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Platné znění příslušných částí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 119c 

 
 (1) Úkony podle občanského zákoníku27) spočívající v doporučení k uzavření smlouvy 
o nájmu bytu zvláštního určení, který byl zřízen ze státních prostředků nebo přispěl-li stát na 
jeho zřízení, a v předchozím souhlasu s výpovědí z nájmu tohoto bytu činí Magistrát nebo 
úřad městské části v přenesené působnosti. 
  
 (2) Jestliže za podmínek stanovených občanským zákoníkem28) primátor hlavního 
města Prahy, starosta městské části nebo ten, kdo je podle tohoto zákona oprávněn primátora 
hlavního města Prahy nebo starostu městské části zastupovat, zaznamenává zůstavitelovu 
poslední vůli, činí s tím související občanským zákoníkem předepsané úkony a zařizuje 
úschovu takto pořízené závěti u notáře, činí tak v přenesené působnosti. 
  

(3) Výkon funkce veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku29) hlavním 
městem Prahou nebo městskou částí je výkonem přenesené působnosti. 

 
§ 119d 

 
(1) Výkon funkce veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku29) je 

výkonem přenesené působnosti. 
 
(2) Hlavní město Praha v přenesené působnosti vede evidenci údajů o výkonu 

veřejného opatrovnictví. Evidence zahrnuje údaje o počtu osob, vůči nimž hlavní město 
Praha nebo městské části vykonávají funkci veřejného opatrovníka, podle stavu 
k 1. lednu kalendářního roku a označení rozhodnutí soudu, kterými byly hlavní město 
Praha nebo městská část jmenovány veřejným opatrovníkem. 

 
(3) Hlavní město Praha v přenesené působnosti informuje Ministerstvo vnitra 

do 31. března o počtu osob, vůči nimž hlavní město Praha a městské části vykonávaly 
k 1. lednu tohoto kalendářního roku funkci veřejného opatrovníka. 

 
 
27) § 3075 občanského zákoníku. 
28) § 1543 občanského zákoníku. 
29) § 471 odst. 3 občanského zákoníku. 
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Platné znění příslušné částí zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve 
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 

 

§ 47b 

 Shledá-li soud, že obec, která má vykonávat funkci veřejného opatrovníka, 
neskýtá záruky jejího řádného výkonu, přihlédne před rozhodnutím o jmenování jiného 
veřejného opatrovníka zejména k tomu, zda může s opatrovancem udržovat pravidelné 
spojení a řádně plnit jiné povinnosti opatrovníka. 
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