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            III. 

Věcný záměr zákona o veřejném opatrovnictví, úpravě některých otázek 
souvisejících s podpůrnými opatřeními při narušení schopnosti zletilého 
právně jednat a o změně některých zákonů (opatrovnický zákon), včetně 

závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace
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A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru 

a) 

• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 
146/1971 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb. 
zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 
87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., 
zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 
89/1996 Sb., zákona  č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č.165/1998 Sb., 
zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 
159/1999 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., 
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 
125/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., 
zákona č. 88/2003 Sb., zákona č., 47/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 37/2004 
Sb., zákona č. 278/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 
56/2006 Sb., zákona č.107/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., 
zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 
264/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., 
zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 
227/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 132/2011 Sb., 
zákona č. 139/2011 Sb., , zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.  170/2012 Sb., zákona č.  
142/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. 

• zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., 
zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.  
136/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. č. 129/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. 
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 
303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. 

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 273/2001 Sb., č. 
450/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 313/2002 Sb., zákona 
č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., 
zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 
413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 
261/2007 Sb., r. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 
227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 
zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 
424/2010 Sb., r. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 
303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. 

•  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (o evidenci obyvatel) ve znění zákona zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 
Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., 
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 
165/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. Změna: 274/2008 Sb., 305/2008 Sb., 
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 
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424/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 
zákona č.  494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 
312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. 

• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění zákona zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 
141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., 
zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 
186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 
zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 
361/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., 
zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb. zákona č. 112/2006 Sb. č, 174/2007 Sb., 
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 
154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., 421/2009 Sb., zákona č. 
267/2006 Sb., 214/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 
199/2010 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 427/2010 Sb., zákona č. 
30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., 
zákona č. 370/2011 Sb., zákona č.  171/2012 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 
456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č.  501/2012 Sb., 
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., .zákona č. 458/2011 Sb. 

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona 
č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 
206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., 
zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb. 

• zákon č. 372/2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (o 
zdravotních službách) ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 437/2012 Sb., zákona č. 
66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb. 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

b) vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 
samosprávných celků ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č.  273/2007 Sb. a vyhlášky 
č.  44/2012 Sb. 

 

Záměrem opatrovnického zákona je upravit oblast vztahů, která dosud právními 
předpisy upravena není. 
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B) Zhodnocení stávající právní úpravy 

a) Obecně k právní úpravě a jejím nedostatkům 

Dle ust. § 10 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), 
platilo, že může být osoba zcela zbavena způsobilosti k právním úkonům, jestli trpí duševní 
poruchou, která není jen přechodná a jestliže tato duševní porucha dosahuje takové intenzity, 
že člověk není sto jakkoliv právně jednat.  

Dále platilo, že v případě, kdy fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen 
přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či 
jedů nebyla schopna činit pouze některé právní úkony, soud její způsobilost omezil. 

Rovněž dle ust. § 27 odst. 2 občanského zákoníku bylo osobě, která byla zbavená nebo 
omezená ve způsobilosti k právním úkonům, soudem ustanoven opatrovník, který byl jejím 
zákonným zástupcem. 

Ust. § 27 odst. 3 pak stanovilo, že cit: „Nemůže-li být opatrovníkem ustanoven 
příbuzný fyzické osoby ani jiná osoba, která splňuje podmínky pro ustanovení opatrovníkem, 
ustanoví soud opatrovníkem orgán místní správy, popřípadě jeho zařízení, jestliže je 
oprávněno vystupovat svým jménem (§ 18 odst. 1)“.  

Primárně tedy měla být opatrovníkem ustanovena osoba, která je se zastoupeným 
v příbuzenském či jiném poměru, pakliže splňuje podmínky pro výkon opatrovnictví. 
Předpokladem pro ustanovení takové fyzické osoby je však její souhlas s převzetím funkce 
opatrovníka. Teprve není-li možné ustanovit opatrovníkem fyzickou osobu, ustanoví soud tzv. 
veřejného opatrovníka (tj. orgán místní správy, popř. jeho zařízení, jestliže je oprávněno 
vystupovat svým jménem), jehož souhlas se proto nevyžaduje. V současné době však 
neexistuje právní norma, která by výkon veřejného opatrovnictví podrobněji specifikovala. 

Mnoho obcí se výkonu opatrovnictví brání, a to především z kapacitních důvodů. 
Velmi často dochází k tomu, že má opatrovník/zaměstnanec obce na starosti i jinou než 
opatrovnickou agendu a opatrovnictví tak de facto vykonává ve svém volném čase. Není 
rovněž neobvyklé, že opatrovnictví vykonává přímo starosta obce. Nedostatek aparátu pak činí 
problémy především v obcích nacházejících se v blízkosti zařízení poskytujících pobytové 
sociální služby nebo psychiatrických léčeben. 

Problematickou se jeví v současné době také skutečnost, že opatrovníci z řad úředníků 
obce nemají povědomí o tom, co výkon opatrovnictví obnáší a v mnoha případech poskytují 
sociální služby. Není neobvyklé, že opatrovnictví a sociální službu poskytuje jedna osoba. 
Chybí jakákoliv metodika či vzdělávací programy. Právní úprava opatrovnictví byla do 31. 12. 
2013 kusá, a není proto ani zřejmé, jaká práva opatrovník má, co je jeho povinností a co už je 
naopak nad rámec předmětné činnosti. Některé kraje 
(např. Moravskoslezský) si metodiku vytvořily samy, je nicméně vhodné a žádoucí, aby 
jednotná pravidla platila pro všechny obce.  

V současném systému je zavedena prakticky nevymahatelná odpovědnost pro 
opatrovníky.  
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Bude-li opatrovanci způsobena škoda nesprávným postupem veřejného opatrovníka, 
pak by bylo možné dovodit odpovědnost státu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za 
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s tím, že stát má v případě poskytnutí náhrady 
škody poté právo požadovat regresivní úhradu na úředních osobách a na územních celcích 
v přenesené působnosti, pokud škodu způsobily.  U soukromého opatrovníka připadá v úvahu 
přímo soukromoprávní odpovědnost za škodu ve smyslu ust. § 2010 NOZ. 

Dovodit lze také odpovědnost za správní delikt. Pro postih konkrétní osoby se nabízí 
disciplinární delikt, nebo pracovně právní odpovědnost. 

V krajních případech je možné samozřejmě využít též prostředky trestního práva. 

Výkon veřejného opatrovnictví je výkonem přenesené, nikoliv samostatné působnosti 
obce (viz usnesení Ústavního soudu č. II. ÚS 995/07 ze dne 10. července 2007). Omezení či 
zbavení způsobilosti k právním úkonům je totiž vždy rozhodnutím státu, který vstupuje do 
autonomního prostoru jednotlivce, a je to tedy stát, který nese plnou odpovědnost za to, že se 
tímto zásahem nijak nezhorší postavení či kvalita právního jednání jednotlivce. Je pak rovněž 
povinností státu, aby poskytl obci takové materiální a personální kapacity, aby mohla 
opatrovnickou funkci řádně vykonávat.   

Má-li však být výkon opatrovnictví považován za výkon přenesené působnosti, je 
nezbytné tuto skutečnost zohlednit v relevantních právních předpisech a poskytnout 
odpovídají finanční zajištění na tuto agendu. Nutno též zmínit skutečnost, že opatrovnictví je 
na většině obcí uskutečňováno sociálními pracovníky s kvalifikací, kteří opatrovnictví 
vykonávají vedle sociální práce v rámci přenesené působnosti. Obce I. typu však mnohdy 
sociálního pracovníka nezaměstnávají a opatrovnictví je tak prováděno vedle samostatné 
působnosti. 

 

b) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a úprava postavení osob s narušenou 
schopností samostatně právně jednat 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ či 
„NOZ“), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014, přichází s novou koncepcí postavení osob, 
které mají narušenou schopnost samostatně právně jednat, neboť předchozí právní úprava 
nebyla dostatečná a byla i v rozporu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 
(dále také jen „Úmluva“), kterou Česká republika dne 30. března 2007 podepsala a dne 28. 
září 2009 ratifikovala.  

Dle čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením platí, že cit.:  

1. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, znovu potvrzují, že osoby se zdravotním 
postižením mají kdekoli právo na uznání jejich osoby jako subjektu práva. 

2. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají, že osoby se zdravotním postižením 
mají, na rovnoprávném základě s ostatními, právní způsobilost ve všech oblastech života. 
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3. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, přijmou odpovídající opatření, aby umožnily 
osobám se zdravotním postižením přístup k asistenci, kterou mohou pro uplatnění této právní 
způsobilosti potřebovat. 

4. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby všechna opatření, která se týkají 
uplatnění právní způsobilosti, poskytovala, v souladu s mezinárodním právem v oblasti 
lidských práv, odpovídající a účinné záruky zamezující zneužití. Tyto záruky musí zajistit, aby 
opatření týkající se uplatnění právní způsobilosti respektovala práva, vůli a preference dané 
osoby, zabraňovala konfliktu zájmů a nevytvářela prostor pro nežádoucí ovlivňování, byla 
přiměřená a odpovídala situaci dané osoby, byla uplatňována po nejkratší možnou dobu a 
podléhala pravidelnému přezkumu odpovědným, nezávislým a nestranným orgánem nebo 
soudem. Tyto záruky musí být rovněž přiměřené stupni, jakým uvedená opatření ovlivňují 
práva a zájmy dané osoby. 

5. S výhradou ustanovení tohoto článku, státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, 
přijmou veškerá odpovídající a účinná opatření, aby osobám se zdravotním postižením 
zajistily rovné právo vlastnit nebo dědit majetek, spravovat své finanční záležitosti a mít rovný 
přístup k bankovním půjčkám, hypotékám a dalším formám finančních úvěrů, a zajistí, aby 
osoby se zdravotním postižením nebyly svévolně zbavovány svého majetku. 

Úmluva tedy představuje odklon od koncepce „náhradního“ rozhodování a hlásí se 
k tzv. „podpůrnému či asistovanému“ rozhodování, jehož východiskem je skutečnost, že 
každá osoba je schopna se rozhodovat, může však potřebovat větší či menší míru podpory. 
Klade se tedy důraz na samostatnost, autonomii vůle a sociální začleňování dotyčné osoby, 
aniž by tato musela být omezena ve svéprávnosti. 

Ujednání Úmluvy reflektuje i nový občanský zákoník. Od 1. 1. 2014 již není možné 
fyzickou osobu zbavit způsobilosti k právním úkonům (nově svéprávnosti), ale pouze ji ve 
svéprávnosti omezit (NOZ zavádí novou terminologii tohoto institutu), a to pouze v případě, 
hrozila-li by dané osobě jinak závažná újma a nepostačilo-li by vzhledem k zájmům této 
osoby mírnější a méně omezující opatření. NOZ tak zakotvuje nové instituty sloužící 
potřebám osob s narušenou schopností samostatně právně jednat, a to předběžné prohlášení, 
nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti. Jestliže nebude možné využít 
některého z uvedených podpůrných opatření, pak může soud, je-li to v zájmu 
člověka.rozhodnout o omezení jeho svéprávnosti, není-li skutečně schopen postarat se o 
vlastní záležitosti a hrozila-li by mu jinak závažná újma. 

Nový občanský zákoník též zavádí do našeho právního řádu tzv. „opatrovnickou 
radu“, tedy kolektivní, kontrolní a ve vztahu k opatrovníkovi i konzultativní orgán složený 
z osob blízkých opatrovanci. Opatrovník nebude moci bez souhlasu opatrovnické rady 
rozhodovat o podstatných záležitostech opatrovancova života, cit.: 

„§ 480 

(1) Bez souhlasu opatrovnické rady nesmí opatrovník rozhodnout o 

a)  změně bydliště opatrovance, 
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b)  umístění opatrovance do uzavřeného ústavu nebo podobného zařízení v případě, kdy 
to zdravotní stav opatrovance zjevně nevyžaduje, nebo 

c)  zásazích do integrity opatrovance, nejedná-li se o zákroky bez závažných následků. 

(2) Bez souhlasu opatrovnické rady nesmí opatrovník naložit s majetkem opatrovance, 
jedná-li se o 

a)  nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku 
životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu, 

b)  nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu třetinu opatrovancova majetku, ledaže 
tato třetina představuje hodnotu jen nepatrnou, nebo 

c)  přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených v písmenu 
a) nebo b), 

 ledaže se k takovým rozhodnutím vyžaduje i souhlas soudu. 

(3) Je-li to v zájmu opatrovance, může se opatrovnická rada usnést, jaká další 
rozhodnutí opatrovníka o opatrovanci podléhají jejímu souhlasu; taková usnesení nesmí 
omezovat opatrovníka nad míru přiměřenou okolnostem.“ 

Nebude-li možné opatrovnickou radu zřídit (např. z důvodu nezájmu nebo neexistence 
osob blízkých opatrovanci), pak bude její působnost vykonávat soud. 

V ust. § 483 NOZ vymezuje i další případy, kdy opatrovník nesmí bez souhlasu soudu 
jednat, cit:  

„§ 483 

(1) Neschválil-li to soud, nesmí opatrovník vyslovit souhlas se změnou osobního stavu 
opatrovance. 

(2) Spravuje-li opatrovník opatrovancovo jmění, nesmí bez souhlasu soudu, 
nerozhodl-li soud o dalších omezeních, 

a)  zavázat opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo osoby tomuto 
členu blízké, 

b)  nabýt pro opatrovance nemovitou věc nebo podíl na ní, ani opatrovancovu nemovitou 
věc nebo podíl na ní zcizit či zatížit, 

c)  nabýt pro opatrovance obchodní závod, podíl na obchodním závodu nebo podíl na 
právnické osobě, ani tento majetek zcizit nebo zatížit; to neplatí, jedná-li se o nabytí 
účastnických nebo podobných cenných papírů zajišťujících bezpečný výnos, 

d)  uzavřít za opatrovance smlouvu zavazující ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění 
na dobu delší než tři roky, 

e)  odmítnout dědictví nebo jiné plnění z pozůstalosti, nebo 
f)  zavázat opatrovance k bezúplatnému plnění jiné osobě, ledaže se jedná o dar 

poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a 
opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas. 
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(3) Bez zřetele na ustanovení odstavce 2 opatrovník nesmí, neschválil-li to soud, 
naložit s majetkem opatrovance, jedná-li se o 

a)  nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající pětisetnásobku 
životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu, 

b)  nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu polovinu opatrovancova majetku, ledaže 
tato polovina představuje hodnotu jen nepatrnou a nejedná se o věc, která je pro 
opatrovance věcí zvláštní obliby, nebo 

c)  přijetí nebo poskytnutí půjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených pod 
písmenem a) nebo b). 

(4) Soud si před rozhodnutím podle odstavců 1 až 3 vyžádá stanovisko opatrovnické 
rady. Nesdělí-li opatrovnická rada soudu stanovisko v přiměřené lhůtě, potom soud rozhodne 
sám.“ 

Zakotvením existence opatrovnické rady tak sice na jednu stranu přechází rozhodování 
o ne zcela běžných záležitostech člověka na jiný subjekt, než je soud (jak je tomu doposud), 
což by mohlo přinést snížení zatížení soudů, nicméně v zásadních otázkách si soud ponechá 
rozhodovací pravomoc nadále. 

Nový občanský zákoník výslovně stanoví, že opatrovník je člověku jmenován přímo 
v rozhodnutí o omezení svéprávnosti (ust. § 62 NOZ). Opatrovníkem bude jmenována osoba, 
kterou navrhl opatrovanec a není-li to možné, pak příbuzný nebo jiná osoba opatrovanci 
blízká, která osvědčí o opatrovance dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do 
budoucna. Není-li možné jmenovat ani tuto osobu, jmenuje soud opatrovníkem jinou osobu, 
která splňuje podmínky pro to, aby se stala opatrovníkem, nebo veřejného opatrovníka 
podle jiného zákona. 

Veřejným opatrovníkem může být dle NOZ obec, kde má opatrovanec bydliště, anebo 
právnická osoba zřízená touto obcí k plnění úkolů tohoto druhu. Nově je výslovně stanoveno, 
že jmenování veřejného opatrovníka není vázáno na jeho souhlas. 

NOZ upravuje základní pravidla pro jednání opatrovníka především v ust. § 457 
a násl.: 

- Opatrovník je povinen udržovat s opatrovancem kontakt, dbát o jeho zájmy, zdravotní 
stav a starat se o naplnění jeho práv; 

- Opatrovník naplňuje opatrovancova právní prohlášení, dbá jeho názorů a přání a není-
li to možné, pak postupuje dle zájmů opatrovance; 

- Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho 
schopnostmi, a nelze-li tomu rozumně odporovat, aby odpovídal i jeho zvláštním představám 
a přáním; 

- Opatrovník je povinen svolat na požádání ustavující schůzi opatrovnické rady apod. 
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C) Návrh věcného řešení 
 

Předkládaný návrh věcného záměru je zpracován v souladu s Legislativními pravidly 
vlády a jeho cílem je upravit oblast výkonu opatrovnictví zletilé osoby, která má narušenou 
schopnost právně jednat a které byl z tohoto důvodu ustanoven opatrovník. Primárním 
záměrem nové právní úpravy by měla být úprava činnosti veřejných opatrovníků. Některá 
ustanovení opatrovnického zákona, zejména o samotném výkonu opatrovnictví, právech a 
povinnostech opatrovníků, by se měla též vztáhnout na soukromého opatrovníka a přiměřeně  
i na zástupce z řad členů domácnosti. Opatrovnický zákon by se měl zabývat i postavením, 
právy a povinnostmi podpůrce při nápomoci, neboť i ti mohou reálně velmi výrazně 
ovlivňovat život osob se zdravotním postižením a výkon jejich práv. Některá ustanovení se 
budou vztahovat i na zvláštního příjemce důchodů a dávek.  

Úprava v novém občanském zákoníku tak bude vhodně doplněna a rozvedena, aby 
zajistila ochranu práv osob se zdravotním postižením v souladu s Úmluvou. 

 Existenci samostatného zákona upravujícího postavení veřejného opatrovníka 
předpokládá nový občanský zákoník ve svém ust. § 468 a § 471 odst. 2 a 3, cit: 

„§ 471 

(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. 

(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.“ 

 

Opatrovnický zákon by měl reagovat na stávající neutěšenou situaci, podrobněji upravit 
výkon funkce veřejného opatrovníka a odstranit tak nedostatky mj. i při ustanovování 
veřejných opatrovníků. Za účinnosti předchozí právní úpravy často docházelo např. k tomu, 
že byla jmenována veřejným opatrovníkem obec, ve které neměl opatrovanec faktické 
bydliště. Jelikož však nový občanský zákoník obsahuje v ust. § 80 definici bydliště jako 
„místa, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam“, nemělo by k těmto situacím dále docházet. 
Veřejným opatrovníkem jsou jmenovány osoby (např. starosta obce či úředník), které nemají 
potřebnou kvalifikaci pro tuto funkci. V neposlední řadě se vyskytují situace, kdy jedna osoba 
je jmenována veřejným opatrovníkem i několika desítkám opatrovanců. Toto všechno jsou 
důvody, které vedou k tomu, že výkon opatrovnictví není prováděn v potřebném rozsahu 
a kvalitě a může směřovat i proti zájmům opatrovance. 

Dokud nebude nový zákon o výkonu opatrovnictví přijat, nastupuje podle ust. § 3033 
odst. 2 nového občanského zákoníku nadále jako veřejný opatrovník obec, kde má 
opatrovanec bydliště, cit.: 
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„§ 3033 

(2) Dokud jiný právní předpis nestanoví něco jiného, přechází opatrovnictví podle § 468 
na obec, na jejímž území má opatrovanec bydliště.“ 

 

V souvislosti s přijetím opatrovnického zákona se též doporučuje novelizovat zákon 
č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel. V ust. § 3 odst. 3 písmeno i) je vhodné doplnit 
informační systém evidence obyvatel o údaj o rozsahu omezení svéprávnosti, a to s ohledem 
na realizaci volebního práva, jak je aktuálně jeho výkon nastaven volebními zákony. 
Předpokladem výkonu volebního práva u osob s omezenou svéprávností je, že v informačním 
systému evidence obyvatel bude uvedeno, zda je dotyčný omezen i ve svéprávnosti k výkonu 
volebního práva (voličské seznamy obsahují jen obecný údaj o omezení svéprávnosti, nikoli  
o jejím rozsahu; to představuje zárodek budoucích problémů při volbách). 

Novelizován by měl být i zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění 
pozdějších předpisů, kdy do občanského průkazu bude opět zapisována informace o omezení 
člověka ve svéprávnosti. 

 Novelizovat bude nutné i zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v oblasti uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby. Podle 
stávajícího § 91 odst. 6 tohoto zákona může za osobu, která podle lékařského posudku není 
schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, uzavřít smlouvy  
o poskytnutí sociální služby obecní úřad obce s rozšířenou působností. Toto ustanovení, 
jakkoliv je motivováno praktickou ochranou práv těchto osob, není v souladu s ustanoveními 
a celkovou filosofií právě nového občanského zákoníku a Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením a jejich přístupem ke svéprávnosti a jednání osob. O omezení 
svéprávnosti nebo o jmenování opatrovníka může rozhodnout pouze soud. Neučiní-li tak, pak 
je člověk schopen samostatně právně jednat a smlouvu může uzavřít sám (popř. může udělit 
plnou moc). Není tedy možné, aby lékař vyhodnotil, že s ohledem na zdravotní stav bude 
namísto klienta jednat obecní úřad. Uvedené ustanovení je tedy nutné novelizovat, ev. nastavit 
jiné mechanismy, jak řešit situace, které vyžadují rychlé řešení. 

 V souvislosti s úpravou podpůrných opatření vůči osobám s narušenou schopností 
právně jednat je též potřeba upozornit na souvislost s institutem zvláštního příjemce důchodů 
a dávek z oblasti práva sociálního zabezpečení podle zvláštních právních předpisů (zákon  
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi; zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře; zákon  
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). 

V § 118 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. je stanoveno, že zákonný zástupce, opatrovník 
a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít pouze  
ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Dále je stanoveno, že 
zvláštní příjemce ustanovený oprávněnému, který nemůže výplatu přijímat, používá dávku 
podle pokynů oprávněného.  
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1. Základní ustanovení 

Opatrovník je osoba, jejímž úkolem je sledovat ochranu zájmů zastoupeného, resp. 
opatrovance a naplňování jeho práv skrze vlastní právní jednání jeho jménem a v jeho 
prospěch. Opatrovník je jmenován na základě rozhodnutí soudu a jeho úkolem je v rozsahu 
uvedeném v rozhodnutí soudu právně jednat za opatrovance, s výjimkou jednání uvedených 
v § 458 NOZ. 

Je třeba zdůraznit, že pod výkon opatrovnictví nespadá poskytování sociálních 
služeb.  

Opatrovník může být dle nového občanského zákoníku jmenován fyzické osobě 
v případě, je-li to potřebné k ochraně jejích zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem, 
tj. zejména je jmenován opatrovník:  

- člověku, jehož svéprávnost soud omezil;  

- člověku, o kterém není známo, kde pobývá; 

- neznámému člověku zúčastněnému při určitém právním jednání; 

- člověku, jehož zdravotní stav mu působí potíže při správě jmění nebo hájení práv; 

- dojde-li ke střetu zájmu zákonného zástupce nebo opatrovníka se zájmem 
zastoupeného či ke střetnutí zájmů těch, kteří jsou zastoupeni týmž zákonným 
zástupcem nebo opatrovníkem, anebo hrozí-li tento střet – tzv. kolizní opatrovník. 

Opatrovník může být jmenován i v dalších případech stanovených NOZ (popírání 
otcovství, osvojení, správa jmění dítěte apod.), popř. může být ustanoven procesní opatrovník 
dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 

 

Účelem opatrovnického zákona tedy bude stanovit podmínky, za nichž je vykonáváno 
opatrovnictví zletilé osoby, která je omezena na svéprávnosti nebo osoby, které zdravotní stav 
působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv. Na ostatní formy opatrovnictví se budou 
nadále uplatňovat obecná pravidla platná pro zastupování/opatrovnictví dle civilního práva.  

Opatrovník podle nového občanského zákoníku je buď veřejný, nebo soukromý. 
Soukromým opatrovníkem se v souladu s novým občanským zákoníkem rozumí:   

-  fyzická osoba, kterou navrhne opatrovanec; 

-  příbuzný nebo jiná osoba opatrovanci blízká, která osvědčí o opatrovance 
dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna;  

-  jiná osoba, která splňuje podmínky pro to, aby se stala opatrovníkem. 

 

Zákon by se měl rovněž zabývat novým instituty nápomoci při rozhodování a 
zastoupení členem domácnosti, neboť NOZ sice v obecné rovině upravuje základní otázky 
těchto institutů, je však nezbytné upravit jejich další detaily jako postavení osoby podpůrce, 
kterým by měla být jen fyzická osoba, a zástupce, jejich kompetence, pravidla všeobecného 
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respektování smlouvy o nápomoci či ustavení zástupce soudem, zejm.  
ze strany orgánů veřejné správy, bank, úřadů apod., popř. též otázkou kontrolního 
mechanismu podpůrce V opačném případě by totiž mohlo v praxi docházet k obdobným 
nesrovnalostem jako nyní u opatrovnictví. V úvodu opatrovnického zákona budou vymezeny 
základní zásady pro výkon opatrovnictví, které v našem právním řádu dosud chybí. Zásady 
plní v právu významnou roli, a to zejména v oblasti legislativy, v oblasti interpretace a 
aplikace práva. Na základě těchto principů bude opatrovnický zákon a jeho jednotlivá 
ustanovení vykládána. 

Coby základní zásady lze zejména uvést: 

- Účelem opatrovnictví je naplnění a ochrana práv člověka, o jehož opatrovnictví 
se jedná, při právním jednání; 

- Výkon opatrovnictví je založen na respektování přirozené důstojnosti, osobní 
nezávislosti a samostatnosti člověka; 

- Jednání opatrovníka musí být činěno v zájmu a ku prospěchu opatrovance, a to 
vždy jen v rozsahu nebo v souladu s tím, jak rozhodl o opatrovnictví soud; 

- Opatrovník přiměřeně spolupracuje s ostatními osobami a veřejnými 
institucemi, které člověku poskytují podporu a pomoc; 

 - Opatrovník jedná čestně, svědomitě, s péčí řádného hospodáře a v souladu 
s dobrými mravy; 

- Musí být zachován maximální respekt k vůli a preferencím opatrované osoby,   

- Konflikt zájmů a nežádoucího ovlivňování je nepřípustný; 

- Realizovaná opatření vůči opatrovanci musí být přiměřená, s vazbou  
na současnou situaci opatrovance. 

- Opatrovník bude podporovat zachování přirozeného sociálního prostředí 
opatrovance; 

-  Předpokladem realizace účelu zastoupení je existence vztahu důvěry 
opatrovance k opatrovníkovi. 

 

 S ohledem na neexistující jednotnou metodiku se do budoucna předpokládá vytvoření 
sjednocujícího materiálu, který bude opatrovníkům jakýmsi vodítkem při výkonu jejich 
funkce a v návaznosti na opatrovnický zákon a nový občanský zákoník upraví postupy a 
procesy při výkonu opatrovnictví.  

2. Opatrovník 

Opatrovnický zákon se bude vztahovat především na opatrovníky, dle společného 
ustanovení se některá ustanovení použijí i na podpůrce, zástupce z řad členů domácnosti a 
zvláštního příjemce důchodu a dávek. 
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Opatrovnický zákon naváže na nový občanský zákoník a stanoví obecné podmínky 
pro výkon funkce veřejného opatrovníka, jeho práva a povinnosti a kvalifikační předpoklady. 
Na veřejného opatrovníka budou kladeny vyšší nároky, než jsou kladeny na opatrovníky 
soukromé. 

Veřejným opatrovníkem je obec, kde má opatrovanec bydliště, popř. právnická osoba 
zřízená obcí k plnění úkolů tohoto druhu (ust. § 471 odst. 3 NOZ). 

Mnoho obcí se v současné době brání svému ustanovení opatrovníkem. Nový 
občanský zákoník nicméně pravidlo, že veřejný opatrovník může být jmenován i bez svého 
souhlasu, výslovně zakotvuje (ust. § 471 odst. 3). Protože často dochází k tomu, že 
opatrovníci musí vykonávat svou činnost i mimo pracovní dobu, bude upravena i otázka 
pohotovostních služeb. 

Protože fakticky je opatrovnictví vykonáváno úředníkem obce a mnohdy i přímo 
starostou, bude požadováno, aby tato osoba splňovala následující podmínky: 

1)   je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie, 
kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému 
pobytu na území České republiky, nebo státním příslušníkem jiného než členského 
státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České 
republiky; 

2) je plně svéprávná; 
3)   je bezúhonná; 
4)   má střední vzdělání s maturitou; 
5)   má potřebné znalosti a zkušenosti pro výkon opatrovnictví a úspěšně absolvovala 

zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro výkon opatrovnictví;  
6)   má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že opatrovnictví může 

řádně vykonávat a nedošlo k nezhojitelnému narušení vztahu důvěry opatrovance 
k úředníkovi vykonávajícímu opatrovnictví. 

 
 

Podmínku bezúhonnosti nesplňuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena: 
 
1)   za úmyslný trestný čin, nebo 
2)   za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem opatrovnictví nebo 

činnosti obdobné opatrovnictví,  

     pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.  

 
 Úředník bude muset úspěšně absolvovat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti1. Dle 
přechodného ustanovení budou stávající úředníci/opatrovníci povinni tuto zkoušku absolvovat 
do osmnácti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Není vyloučeno, aby byl 

                                                            
1 Vyhláška č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
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zaměstnanec obce zároveň sociálním pracovníkem, nebude-li samozřejmě tato skutečnost ku 
škodě opatrovance. 

Na soukromé opatrovníky se uvedené kvalifikační požadavky neuplatní. 

Nebude-li obec I. či II. typu schopna veřejné opatrovnictví vykonávat (např. i z toho 
důvodu, že nebude mít zaměstnance, kteří by splňovali kvalifikační požadavky), uzavře s obcí 
s rozšířenou působností veřejnoprávní smlouvu, kterou na ni agendu přenese. 

Obdobně je též možné, aby mezi sebou obce uzavřely veřejnoprávní smlouvu dle ust. 
§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení. 

NOZ umožňuje jmenovat osobě zvláštního opatrovníka pro správu jmění (ust. § 464 
NOZ) a je žádoucí, aby na tohoto opatrovníka (ať již soukromého nebo veřejného) byly 
kladeny další nároky. Navrhuje se proto navázat podmínku bezdlužnosti správce jmění  
na situaci, kdy byl řešen úpadek jeho osoby formou insolvenčního řízení. Pokud se správce 
jmění totiž dostane do takovéto situace ohledně svého vlastního majetku, nelze jej považovat 
za způsobilého spravovat majetek jiného. Obdobně jako překážka k provozování živnosti by 
omezení k správě jmění trvalo po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo 
skončeno insolvenční řízení, v němž bylo rozhodnuto o úpadku opatrovníka, a omezení by se 
rovněž vztahovalo na osobu, u níž trvá překážka výkonu funkce člena statutárního orgánu 
podle zákona o obchodních korporacích. 

V případě úmrtí opatrovníka přechází opatrovnictví na veřejného opatrovníka, dokud 
soud nejmenuje opatrovanci nového opatrovníka (ust. § 468 NOZ). V praxi však dochází 
k problémům, neboť obce se o skutečnosti, že se staly veřejnými opatrovníky, dozvídají 
s velkým zpožděním. Jeví se proto vhodné a účelné zakotvit informační povinnost soudu  
o přechodu opatrovnictví na obce, aby se tyto mohly ujmout své funkce, než bude případně 
jmenován nový opatrovník. 

 

3. Výkon opatrovnictví 

Základní pravidla výkonu opatrovnictví jsou: 

- jednání v souladu se zájmy opatrovance při vyvarování se střetů zájmů 

- jednání osobní či volba zástupce se souhlasem opatrovance anebo v případech 
nutnosti 

- jednání v rámci svého oprávnění mimo zákonem vymezené oblasti 

- jednání způsobem, který umožňuje opatrovanci samostatně právně jednat v 
běžných záležitostech každodenního života a v záležitostech, kde je jeho 
svéprávnost zachována. 

- výkon své činnosti v souladu s řádnou péčí o opatrovancovy záležitosti 

- naplňování opatrovancových právních prohlášení a zohlednění jeho názorů, včetně 
přesvědčení nebo vyznání. 
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- přiměřený dohled nad životem opatrovance v souladu s jeho schopnostmi, přáními 
a zájmy 

- udržování kontaktu s opatrovancem, projevování skutečného zájmu o něj a dohled 
nad jeho zdravotním stavem, 

- srozumitelná a přístupná komunikace s opatrovancem a otevřený a vstřícný přístup 
k němu 

- řádná komunikace s opatrovnickou radou, pokud je zřízena, 

- řádné předkládání pravidelných vyúčtování své správy 

 

V opatrovnickém zákoně budou stanoveny způsoby výkonu opatrovnictví, zejména:  

a) opatrovník vykonává opatrovnictví především osobně, resp. prostřednictvím svých 
zaměstnanců, 

b) omezení svéprávnosti sice nezbavuje člověka možnosti samostatně jednat v běžných 
záležitostech každodenního života, v určitých případech ale brání tomuto jednání 
faktická překážka (jedná se např. o situace, kdy opatrovanec je v bezvědomí, fyzicky 
nemohoucný nebo v pokročilém stádiu duševní choroby, kdy není schopen vůbec 
projevit svou vůli a zplnomocnit někoho, aby mu např. třeba koupil základní věci 
denní potřeby). Pokud opatrovanec pro této případ neprojeví svou vůli např. 
předběžným prohlášením, bude opatrovník moci dočasně jednat za něj i v těchto 
věcech s tím, že v souladu s § 440 bude jeho jednání opatrovanec muset schválit bez 
zbytečného odkladu poté, co toho bude schopen. V případě dlouhodobého trvání 
uvedené situace by bylo možno požádat soud o ustavení opatrovníka, resp. rozšíření 
jeho oprávnění podle § 469. 

c) pokud opatrovník nebude moci v některých situacích jednat sám, bude mu umožněno 
se souhlasem opatrovance či v nutných případech i bez něj zmocnit k některým 
jednodušším právním jednáním jinou osobu. Takovou osobou může být např. příbuzný 
či jiná osoba blízká, se kterou se opatrovanec intenzivně stýká, ale která není 
z určitých důvodů vhodná, aby sama opatrovnictví vykonávala. Tato osoba přitom 
bude muset rámcově splňovat stejné podmínky jako opatrovník, obzvláště nesmí její 
zájmy být v rozporu se zájmy opatrovance. Při jejím výběru opatrovník přihlédne k 
přáním opatrovance, k jeho potřebě i  
k podnětům osob opatrovanci blízkých, sledují-li jeho prospěch. Bude rovněž dbát  
na zachování vzájemné důvěry mezi opatrovancem a danou osobou jakožto i mezi jím 
a opatrovancem v souvislosti s danou volbou. Zmocněná osoba nebude muset splňovat 
kvalifikační předpoklady pro veřejného opatrovníka, a to ani v případě, že ji 
vykonáním jednoduššího právního úkonu pověří veřejný opatrovník.  

d) bude možné, aby opatrovník se souhlasem opatrovance či v nutných případech i bez 
něj využil služeb kvalifikované osoby (např. advokáta, znalce apod.) za účelem získání 
pomoci při správě záležitostí vyžadujících dle obecných měřítek odborné znalosti. 
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Kvalifikovaná osoba nebude muset splňovat podmínky stanovené pro veřejného 
opatrovníka (resp. úředníka obce), a to ani v případě, že jejich služeb využije veřejný 
opatrovník. K těmto jednáním je totiž jinak opatrovník povinen sám, ač odbornými 
schopnostmi nedisponuje, popř. je nucen požádat o souhlas soud, což je časově 
neefektivní a s ohledem na absenci výslovné úpravy mnohdy i nepředvídatelné. Služby 
kvalifikované osoby budou hrazeny z finančních prostředků opatrovance, 
přičemž pokud půjde o běžnou správu jmění a záležitostí opatrovance ve smyslu § 461 
NOZ, ke zmocnění nebude potřeba předchozího souhlasu soudu či opatrovnické rady. 
Zákon přitom bude tyto pojmy blíže definovat a specifikovat. V ostatních záležitostech 
budou úkony opatrovníka nadále podléhat schválení soudu ve smyslu § 461 NOZ; 
Opatrovník bude povinen předložit bez zbytečného odkladu soudu písemnou informaci 
o tom, že bylo určitých služeb využito, včetně jejich vyúčtování, 

e) maximální počet opatrovanců, které může opatrovník zastupovat, nebude výslovně 
uveden vzhledem k tomu, že vytížení opatrovníka je odvislé od míry potřebné podpory 
a pomoci opatrovance, jeho schopnosti orientovat se a zajišťovat si své potřeby 
v běžném životě, míry a ochoty spolupráce apod. Nicméně jeví se vhodným stanovit 
obecné pravidlo, že počet opatrovanců musí odpovídat reálným schopnostem a 
možnostem soukromého opatrovníka i úředníka pověřeného výkonem veřejného 
opatrovnictví tak, aby žádný z opatrovanců neutrpěl újmu a výkon opatrovnictví nebyl 
v rozporu s jeho zájmy. Bude též stanoveno pravidlo, aby soudy přihlédly k tomu, zda 
ve spádovém území obce nejsou různá pobytová zařízení typu ústavů sociální péče, 
psychiatrických léčeben tak, aby nedošlo k přetížení opatrovníků. 

  

4. Práva a povinnosti 

Základní práva a povinnosti opatrovníka nalezneme v novém občanském zákoníku 
(především ust. § 457 a násl.).  Základní povinností opatrovníka je chránit zájmy opatrovance. 

Opatrovnictví je především ochrana zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv. 
Úkolem opatrovníka je právně jednat za opatrovance, a to v rozsahu uvedeném v rozhodnutí 
soudu o jeho jmenování. Z toho plyne, že opatrovník má chránit opatrovancova práva a zájmy 
v oblastech, kde je jeho svéprávnost omezena.  

Pravomoci opatrovníka jsou v mnohých záležitostech omezeny nutností souhlasu 
soudu či opatrovnické rady, pokud je zřízena. Jedná se především o následující záležitosti:  

- změna bydliště opatrovance, 

- umístění opatrovance do uzavřeného ústavu nebo podobného zařízení v případě, 
kdy to jeho zdravotní stav zjevně nevyžaduje,  

- zásahy do integrity opatrovance, nejedná-li se o zákroky bez závažných následků,              

- nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku 
životního minima jednotlivce, 
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- nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu třetinu opatrovancova majetku, 
ledaže tato třetina představuje hodnotu jen nepatrnou, nebo 

- přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo jistoty v uvedených hodnotách  

- změna osobního stavu opatrovance. 

- nabytí, zcizení či zatížení nemovité věci pro opatrovance nebo podílu na ní, 

- nabytí, zcizení či zatížení obchodního závodu, podílu na obchodním závodu nebo 
podílu na právnické osobě pro opatrovance,  

- uzavření smlouvy zavazující opatrovance k trvajícímu nebo opakovanému plnění 
na dobu delší než tři roky, 

- odmítnutí dědictví nebo jiné plnění z pozůstalosti,  

- zavázání opatrovance k bezúplatnému plnění jiné osobě, ledaže se jedná o dar 
poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a 
opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas. 

Opatrovnický zákon by je měl nicméně podrobněji rozvést a případně doplnit. 

Dosud není nikde definováno, co se obsahem opatrovnictví rozumí, chybí vzdělávací 
programy i jednotné metodické pokyny (dle zjištění Svazu měst a obcí vykonává pouze 24% 
obcí agendu opatrovnictví systematicky a 56% obcí nahodile) a v mnoha případech tak 
opatrovníci poskytují sociální služby. Opatrovník tak dnes kromě činností, ke kterým je 
oprávněn a povinen, zajišťuje pro opatrovance i nákupy, doprovází jej k lékaři, dohlíží, zda 
opatrovanec bere léky apod., což jsou úkony, které spadají pod výkon sociálních služeb. 
Opatrovnický zákon by měl uvedené nedostatky odstranit a podrobněji upravit jednotlivé 
aspekty výkonu funkce veřejného opatrovníka, aby bylo zcela zřejmé, co spadá do 
opatrovnictví a co nikoliv. Jak je uvedeno již výše, předmětem výkonu opatrovnictví není 
poskytovat sociální služby.  

Opatrovník tedy nezajišťuje sociální péči o opatrovance a jeho zdraví či výkon úkonů 
v každodenním životě, neboť každá osoba má právo tyto úkony vykonávat sama a nový 
systém staví právě na podpoře opatrovance směřující k samostatnému zvládání těchto úkonů. 
Úkolem opatrovníka je právně jednat za opatrovance, a to v rozsahu uvedeném v rozhodnutí 
soudu o jeho jmenování., Tato jednání se samozřejmě mohou týkat i sociálních oblasti a 
mnohé principy a postupy opatrovníka ve vztahu k opatrovanci jsou shodné s postupy a 
principy vlastními sociálním službám. V praxi opatrovník především ve spolupráci 
s opatrovancem zajistí pro něj vhodnou či potřebnou sociální službu a podílí se na právní 
stránce jejího poskytování, tj. zajišťuje jednání a kontakt s poskytovatelem služby, kontroluje 
její kvalitu, řeší případné konflikty a problémy apod.  

Opatrovník by tedy měl základně zajišťovat záležitosti opatrovance ve své soudem 
určené působnosti, ale měl by se zároveň podílet na celkové podpoře opatrovance a 
spolupracovat s ostatními dotčenými subjekty (opatrovancova rodina, domácnost, blízké 
osoby, obec, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, vzdělávací zařízení apod.). Není 
vyloučeno, aby byl zaměstnanec obce vykonávající veřejné opatrovnictví sociálním 
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pracovníkem. Opatrovník by však v každém případě měl se sociálním pracovníkem 
spolupracovat, a to zejména za účelem předcházení sociálního vyloučení, řešení nepříznivé 
sociální situace a sociálního začleňování. Bude též výslovně zakotveno, že je opatrovník 
povinen spolupracovat s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, které opatrovanec 
využívá. Stejně tak je povinností opatrovníka řádným způsobem komunikovat 
s opatrovnickou radou a soudem.  

Často dnes také dochází k tomu, že opatrovník (jak soukromý, tak veřejný) rozhoduje 
i o záležitostech týkajících se opatrovancova života, které mu nepřísluší. Pravidla pro výkon 
opatrovnictví stanoví občanský zákoník v § 457 a násl., rozsah opatrovníkových práv 
a povinností pak určí soud současně při jmenování opatrovníka. Práva a povinnosti 
opatrovníka budou v opatrovnickém zákoně dále definována i negativním výčtem činností, 
které nejsou předmětem výkonu opatrovnictví.  

Opatrovník není v žádném případě oprávněn rozhodovat zejména: 

- o tom, s kým se bude opatrovanec stýkat; 

- o tom, jak naloží s finančními prostředky, se kterými je dle rozhodnutí soudu 
oprávněn opatrovanec nakládat samostatně; 

- o tom, jaké bude opatrovanec vykonávat volnočasové aktivity; 

- o tom, jak se bude opatrovanec stravovat, oblékat, bydlet a o dalších každodenních 
úkonech opatrovance, které nesouvisí se zastupováním ve smyslu rozhodnutí soudu;  

- o náboženských a kulturních zvyklostech opatrovance. 

 

Pouze na základě svého uvážení pak není opatrovník sám rozhodnout zejména: 

- o tom, zda bude opatrovanec pracovat, popř. jakou bude vykonávat práci; 

- o dalším vzdělávání opatrovance; 

 

5. Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat  

NOZ zavádí v souladu s koncepcí podporovaného rozhodování podle Úmluvy o 
právech osob se zdravotním postižením nová podpůrná opatření při narušení schopnosti 
zletilého právně jednat. Jde o  

- předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, 

- nápomoc při rozhodování, 

- zastupování členem domácnosti. 
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 Tato podpůrná opatření mají sloužit jako náhrada za zásahy do svéprávnosti osob se 
zdravotním postižením v méně závažných případech a umožnit jim nadále právně jednat 
v souladu s jejich vůlí a přesvědčením.  

Předběžné prohlášení má umožnit člověku v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně 
jednat určit do budoucna, jak a kým mají být jeho záležitosti spravovány.  

Nápomoc při rozhodování má podobu soudem schválené smlouvy, kdy se jedna osoba 
jako podpůrce zavazuje druhé, že bude s jejím souhlasem přítomna při jejích právních 
jednáních, že jí zajistí potřebné údaje a sdělení a že jí bude nápomocna radami. Nápomoc při 
rozhodování je tudíž jakousi formou poradenství a pomoci při různých životních úkonech, 
kterou ostatně v každodenním životě využívá většina běžné populace. Nejde přitom o náhradu 
v rozhodování a jednání, pouze o podporu při něm. Jednající a rozhodující je vždy sama 
podporovaná osoba. Osoby, kterým duševní porucha působí obtíže při rozhodování, tak budou 
moci využívat podpory, která jim může efektivně pomoci k formování a uplatnění vlastních 
názorů, aniž by ve svém rozhodování musely být formálně jakkoliv omezovány. Podpůrce 
postupuje při plnění svých povinností v souladu s rozhodnutími podporovaného a nesmí 
přitom jeho rozhodování jakkoliv nevhodně ovlivňovat a ohrozit tak jeho zájmy. Podpůrce 
tedy nikdy nesmí jednat sám za podporovaného, jinak překročí své oprávnění a je z úkonu 
zavázán sám analogicky podle § 440 NOZ. Aby byla zajištěna dostatečná ochrana práv 
podporované osoby ve světle jejích reálných omezení chránit svá práva, schvaluje smlouvu o 
nápomoci soud, který zároveň dohlíží nad řádným výkonem činnosti podpůrce.  

Konečně zastoupení členem domácnosti je určitou méně formální obdobou 
opatrovnictví, kdy osobu, které bráni duševní porucha samostatně právně jednat, s jejím 
souhlasem zastupuje zvolený člen její domácnosti. Členem domácnosti se myslí potomek, 
předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před 
vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky. Osoba si zachovává svou plnou 
svéprávnost, avšak dobrovolně se svým souhlasem přenese výkon své svéprávnosti na 
zvolenou jinou osobu. Tato osoba je pak oprávněna jednat za zastoupeného v obvyklých 
záležitostech odpovídajících jeho životním poměrům. Zástupce však není oprávněn udělit 
souhlas k zásahu do duševní nebo tělesné integrity zastoupeného s trvalými následky. S 
příjmy zastoupeného může zástupce nakládat v rozsahu potřebném pro obstarání obvyklých 
záležitostí odpovídajícím životním poměrům zastupované osoby. S peněžními prostředky na 
účtu zastoupeného však může nakládat jen v rozsahu nepřesahujícím měsíčně výši životního 
minima jednotlivce. Při svém jednání a rozhodování zástupce dbá o ochranu zájmů 
zastoupeného a naplňování jeho práv. Tento institut již tedy znamená přenesení 
rozhodovacích pravomocí na jinou osobu, ale na rozdíl od formálního opatrovnictví umožní 
péči o práva a zájmy osoby přímo v jejím přirozeném prostředí a ze strany osob, které zná a 
kterým důvěřuje, čímž se ještě zintenzivňuje sociální začlenění dané osoby. Aby však opět 
nedocházelo ke zneužití a k ohrožení práv osob ze strany jejich blízkých, musí být zastoupení 
schváleno soudem, který zajistit řádnou ochranu práv zastupované osoby. 
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NOZ v obecné rovině upravuje základní aspekty těchto institutů, je však nezbytné je 
podrobně rozvést a definovat, aby bylo zřejmé, jaké jsou kompetence podpůrce a zástupce a 
nedocházelo tak k podobným problémům jako v opatrovnictví. 

Smlouvy o nápomoci a zastoupení nebudou evidovány ve speciálním rejstříku, ale 
soud po schválení smlouvy provede záznam do evidence obyvatel. Při řízení o omezení 
svéprávnosti pak soud prověří, zda smlouva o nápomoci či zastoupení existují, jaký je jejich 
obsah a jak jsou v praxi aplikovány a vezme je při svém rozhodování na zřetel. 

Z ustanovení by mělo být zřejmé, že podpůrcem může být jen fyzická osoba. Bude 
upraveno, že nápomoc při rozhodování a zastupování jsou vykonávány bez nároku na 
odměnu, leda by si strany ve smlouvě dohodly něco jiného. Podpůrce či zástupce mají však 
nárok na úhradu nákladů, které jim vznikly v souvislosti s poskytnutím podpory a asistence či 
při zastupování, ledaže se strany dohodnou jinak.  

Budou stanovena pravidla o všeobecném respektování zástupce z řad členů 
domácnosti a podpůrce při poskytování nápomoci (např. při jednání s úřady, bankami a jinými 
institucemi). Každý tedy bude povinen respektovat, že má osoba podpůrce, a umožnit mu 
účast na jednáních a konzultaci s podporovaným a poskytování všech ostatních forem 
podpory. Stejně tak bude každý povinen podpůrci poskytnout pomoc, aby podporovaná osoba 
mohla realizovat všechny svá práva, např. poskytnout mu všechny relevantní informace, 
předat mu věci pro podporovanou osobu, vpustit jej na místa, kam by měla přístup apod. 
Každý rovněž bude povinen respektovat ustaveného zástupce z řad členů domácnosti a jeho 
jednací oprávnění v obvyklých záležitostech odpovídajících životním poměrům zastoupené 
osoby.  

Právní úpravu nápomoci při rozhodování a zastoupení členem domácnosti je třeba 
doplnit ještě dalšími pravidly, například těmi, která upraví systém efektivní kontroly 
podpůrce. NOZ sice nevylučuje, aby si např. podpůrce s podporovaným dohodli, že na 
poskytování podpory bude dohlížet třetí subjekt – monitor, nicméně s ohledem na specifikum 
dané problematiky je vhodné tuto možnost výslovně zakotvit. 

Zastoupení mj. zaniká i tehdy, pokud zastoupený projeví přání, že nechce být dále 
zastupován. Není však zřejmé, jak se o zániku zastoupení dozví soud či třetí strana. Je proto 
nezbytné nastavit mechanismus, který by tyto otázky vyřešil. 

V rámci příprav paragrafového znění je možné otevřít diskuzi o rozšíření oprávnění 
zástupce z řad členů domácnosti, vč. procesních práv ve správním řízení. 

 

6. Kontrola a odpovědnost opatrovníka 

Výkon opatrovnictví je výkonem přenesené působnosti, což konstatoval ve svém 
usnesení ze dne 10. července 2007, spis. zn. II. ÚS 995/07, Ústavní soud. S účinností od 
1. ledna 2014 uvedenou skutečnost výslovně zakotvuje i ust. § 149b odst. 3 zákona  
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č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v ust. § 119c odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o 
hlavním městě Praze.  

Od 1. ledna 2014 tak nově provádí kontrolu výkonu veřejného opatrovnictví krajské 
úřady v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.  

Kontrolu výkonu veřejného opatrovnictví v případě hlavního města Prahy bude mít na 
starosti Ministerstvo spravedlnosti (ust. § 113 odst. 1 zákona o hlavním města Praze). 

Do tohoto kontrolního systému je však třeba zakomponovat takové prvky k zavedení 
přijatelnosti neformálních podání, aby ani pro opatrovance nebyl problém nahlásit například 
možný konflikt s opatrovníkem, stížnost, zneužití atd. 

Za účelem kontroly opatrovníků budou dále existovat následující mechanismy 
kontroly: 

Na výkon opatrovnictví dohlíží soud v tzv. opatrovnickém řízení. Každý opatrovník 
má povinnost podávat soudu jednou ročně zprávy o své činnosti, kde soudu sdělí nejen 
informace ohledně nakládání s opatrovancovým majetkem, ale i informace o výkonu 
opatrovnických povinností. Tuto zprávu soud přezkoumává tak, aby v případě zjištění 
jakýchkoli nesrovnalostí či problémů zahájil řízení, které by tyto konkrétní problémy řešilo. 
Nová úprava soukromého práva v jednacím řádu pro soudy blíže rozvádí náležitosti zprávy 
opatrovníka (ust. § 73 vyhlášky č. 37/1992 Sb.). Opatrovnický zákon by měl stanovit 
povinnost opatrovníka vést alespoň minimální požadavky na dokumentaci o výkonu 
opatrovnictví (a posílit tak význam zprávy, která je soudu podávána). 

Do budoucna by mělo být uvažováno o posílení personálních kapacit soudů pro výkon 
opatrovnických řízení. 

K výše uvedenému systému kontroly pak NOZ přidává dále kontrolu opatrovníka 
opatrovnickou radou, tedy novým orgánem sestaveným z osob opatrovanci blízkých, který by 
měl dohlížet nad výkonem opatrovnictví, a mj. má též oprávnění podat návrh na zrušení 
opatrovnictví, nebo na odvolání opatrovníka a jeho nahrazení jinou osobou (ust. § 479 NOZ). 
I v případě, že opatrovanec nemá ve svém okolí blízké osoby, které mohou (a mají zájem) být 
členy opatrovnické rady (typicky se to bude týkat opatrovanců, kteří mají jmenovaného 
veřejného opatrovníka), není vyloučeno, aby se jediným členem opatrovnické rady stala 
právnická osoba, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a 
ochraně jejich zájmů, která působí v České republice nepřetržitě alespoň tři roky a která byla 
s opatrovancem v pravidelném spojení alespoň tři měsíce (ust. § 484 ve spojení s ust. § 482 
odst. 1). Tato právnická osoba může být členem i více opatrovnický rad. 

Ke kontrolním mechanismům v opatrovnictví dále patří tato práva opatrovance: 

- podávat soudu návrhy ve věcech nabytí svéprávnosti; 
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- podávat podněty (i neformální) soudu, kde upozorní např. na skutečnost, že opatrovník 
nevykonává svou funkci řádně (obdobně mohou podávat podněty i osoby opatrovancovi 
blízké); 

- podávat podněty vydání předběžného opatření (soud pak zahájí řízení z moci úřední i bez 
návrhu a bezodkladně); 

Po zhodnocení fungování nové úpravy je otázkou dalších diskuzí, zda 
v opatrovnickém zákoně nastavit i jiné parametry této kontroly, popř. blíže specifikovat 
pravomoci krajského úřadu, či zavést nové kontrolní mechanismy i pro soukromé 
opatrovníky. Je potřeba též zvážit, zda stanovit i nové mechanismy uplatňování sankcí 
v případě, že kontrola shledá špatný výkon opatrovnictví. 

V rámci novely zákona o sociálních službách je vhodné též za účelem zkvalitnění 
kontroly opatrovníků definovat oprávnění sociálních pracovníků ve vztahu ke zjišťování 
poměrů, v jakých opatrovaný žije a práv a povinností při provádění místních šetření na 
základě dožádání soudu a podávání podnětů soudu.  

Zákon by měl též zavést nové skutkové podstaty správních deliktů spáchaných při 
výkonu veřejného opatrovnictví (tj. obec by byla odpovědná za porušení povinností veřejného 
opatrovníka). 

7. Společné ustanovení 

Dle společného ustanovení by pro podpůrce, a je-li to možné také pro zástupce z řad 
členů domácnosti (ust. § 49 a násl. NOZ) a zvláštního příjemce důchodů a dávek podle 
zvláštních právních předpisů (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; zákon č. 117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení., měly platit zásady, práva a povinnosti a některá další ustanovení 
opatrovnického zákona vztahující se na opatrovníka obdobně. 

Ustanovení tohoto zákona se přiměřeně použijí i pro případy nezletilého, kterému byla 
přiznána svéprávnost a kterému byl ještě před dosažením zletilosti jmenován opatrovník. 

8. Přechodná ustanovení 

 Úředníci vykonávající veřejné opatrovnictví za obec budou povinni absolvovat 
zkoušku zvláštní odborné způsobilosti2 do osmnácti měsíců ode dne nabytí účinnosti 
opatrovnického zákona. 

 

D) Promítnutí navrhovaného věcného záměru do právního řádu České 
republiky 

a) Soulad navrhovaného řešení s ústavním pořádkem  
                                                            
2 Vyhláška č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
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Navržené věcné řešení respektuje ústavní meze zásahů do občanských práv a svobod, 
jak je stanoví zejména Listina základních práv a svobod. Je rovněž v souladu s Evropskou 
úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a s Úmluvou o právech osob se 
zdravotním postižením. 

Problematiky způsobilosti k právním úkonům, resp. svéprávnosti, se týkají min. 
následující rozhodnutí Ústavního soudu: nálezy sp. zn. IV. ÚS 412/04 z 7.12.2005, sp. zn. II. 
ÚS 2630/07 z 13.12.2007, I. ÚS 557/09 z 18.8.2009 či III.ÚS 3333/11 ze dne 26.9.2013.  

  Na navrhovanou oblast úpravy dopadá usnesení Ústavního soudu ze dne 10. července 
2007, spis. zn. II. ÚS 995/07, který výslovně konstatuje, že výkon veřejného opatrovnictví je 
výkonem přenesené působnosti a „je povinností státu poskytnout obci, která je rozhodnutím 
soudu ustanovena opatrovníkem, takové finanční zajištění, aby měla dostatečné materiální 
a personální kapacity opatrovnickou funkcí řádně vykonávat.“ 

b)  Soulad navrhovaného řešení s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána a se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího 
členství v Evropské unii 

Návrh je slučitelný s mezinárodními závazky České republiky. Právo EU danou oblast 
neupravuje. 

c) Přehled novelizovaných předpisů  

 Právní předpisy navrhované k novelizaci v návaznosti na opatrovnický zákon: 

• zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(o evidenci obyvatel) ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 
53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 
161/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., 
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. Změna: 274/2008 Sb., 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 
281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č.  494/2012 Sb., 
zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 
64/2014 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. 

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona 
č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 
206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., 
zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb. 

• zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., 
zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.  
136/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. č. 129/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. 
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zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 
303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. 
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• E) Dopady 

Navrhovaná úprava nebude mít negativní dopady na občany ani podnikatelskou sféru, 
ve vztahu k osobám omezeným na svéprávnosti nebo osobám využívající institutu nápomoci 
při rozhodování či zastoupení členem domácnosti, lze naopak očekávat posílení jejich právní 
pozice. 

Navrhovaná úprava respektuje zákaz diskriminace a korupce a nemá vliv na rovné 
postavení žen a mužů, spotřebitele, na ochranu osobních údajů a životní prostředí. 
Předpokládají se však pozitivní dopady na soukromí osob s duševní poruchou při jejich 
právním jednání.  

Očekávají se dopady na státní rozpočet ve výši 526.000.000,- Kč ročně (částka, o 
kterou se navýší kapitola Ministerstva spravedlnosti, které bude financovat veřejné 
opatrovnictví formou účelových dotací). 

F) Zhodnocení korupčních rizik 

Materiál nepředstavuje korupční rizika. Upravuje specifickou oblast opatrovnictví, 
zabývá se především vztahy mezi opatrovníkem a opatrovancem, nastavuje pravidla pro řádný 
výkon uvedené agendy a vychází z jiného právního předpisu (zákona č. 89/2012 Sb.).  

Opatrovnický zákon bude za předem daných podmínek opravňovat Ministerstvo 
spravedlnosti k poskytování účelově vázané dotace obcím vykonávajícím veřejné 
opatrovnictví. V tomto smyslu tedy vytváří nový okruh právních vztahů, což se nicméně jeví 
jako nezbytné. 

Materiál nezakládá neodůvodněné a neurčité pravomoci mezi vyšší počet osob. 

G) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  

 

Název: Věcný záměr zákona o veřejném opatrovnictví, úpravě některých otázek souvisejících 
s podpůrnými opatřeními při narušení schopnosti zletilého právně jednat a o změně některých 
zákonů (opatrovnický zákon) 

Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti  

Spolugesce: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Termín předložení vládě: do 30. 6. 2014 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 1. ledna 2016 

 

1.  Identifikace cílů, kterých má být prostřednictvím právní úpravy dosaženo: 

1) celkové zlepšení stávající situace v opatrovnictví, neboť uvedená oblast není dosud cele 
upravena; 
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2) zajištění standardů pro výkon opatrovnictví; 

3) definice zásad pro výkon opatrovnictví; 

4) stanovení základních práv a povinností opatrovníka; 

5) stanovení podrobnějších pravidel pro nápomoc při rozhodování, zastoupení členem 
domácnosti i zajištění respektování těchto institutů; 

6) zlepšení finančních podmínek pro výkon opatrovnictví – reakce na usnesení Ústavního 
soudu č. II ÚS 995/07 a na novelu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, provedenou zákonem 
č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace 
soukromého práva (dále jen „doprovodný zákon“); 

7) prostřednictvím navrhované právní úpravy zajištění návaznosti na nový občanský zákoník 
(konkrétně na ustanovení § 471 NOZ). 

 

2. Důvod předložení 

Věcný záměr se předkládá na základě usnesení vlády č. 84 ze dne 6. února 2013, 
kterým byl schválen Plán legislativních prací na rok 2013. Existenci nového zákona 
o opatrovnictví předpokládá i nový občanský zákoník v ust. § 471.  

 

3. Identifikace problémů a rizik spojených s nečinnosti 

Nečinnost by znamenala, že stávající situace zůstane beze změny a tedy nevyhovující. 
Opatrovníci (nejen veřejní, ale i soukromí) často neví, co výkon opatrovnictví skutečně 
obnáší, nejsou jim zřejmá jejich práva a povinnosti, neexistuje vzdělávací systém. 
Nevyhovující je i otázka financování. Byť je výkon veřejného opatrovnictví výkonem 
přenesené působnosti (viz usnesení Ústavního soudu č. II ÚS 995/07), nebyla tato skutečnost 
dosud výslovně zakotvena v právním předpise, statní příspěvek tak nebyl nikdy navýšen a 
obce nikdy neobdržely pro výkon této přenesené působnosti příslušné finance. S účinností od 
1. ledna 2014 byl doprovodným zákonem novelizován zákon o obcích a dle ust. § 149b tak 
výkon veřejného opatrovnictví se považuje za výkon přenesené působnosti, je proto nezbytné 
na tuto novelu reagovat a příspěvek obcím na výkon státní správy navýšit. 

Při nečinnosti nebude splněn úkol stanovený na základě usnesení vlády č. 84 ze dne 
6. února 2013.  

 

4. Návrh variant řešení z hlediska komplexního řešení problematiky 

 

Varianta 1 – Nulová 

Popis: 
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Tato varianta předpokládá, že se nezmění současný stav.  

Rizika: 

Bude přetrvávat stávající neutěšená situace. Není zřejmé, co se výkonem opatrovnictví 
rozumí, chybí jednotná metodika (a jednotlivé existující metodiky jsou často nesprávné či 
zavádějící), alespoň základní vymezení práv a povinností. Mnoho opatrovníků poskytuje 
sociální služby. Není výjimkou (především na malých obcích), že opatrovnictví vykonává 
starosta či jiný zaměstnanec obce, aniž by měli alespoň základní povědomí o této práci. Chybí 
personální zajištění. Mnohdy jsou zaměstnanci opatrovníky ve svém volném čase, aniž by za 
to byli finančně honorováni.  

Byť je povinností státu poskytnout obci takové finanční zajištění, aby měla dostatečné 
materiální a personální kapacity opatrovnickou funkci řádně vykonávat, nebyla tato 
skutečnost nikdy řešena. Obec je jmenována veřejným opatrovníkem bez ohledu na svou vůli, 
ale zázemí jí pro výkon agendy poskytnuto není. 

 

Závěr: 

Varianta 1 se nedoporučuje nejen z výše uvedených důvodů, ale také proto, že nulové 
řešení této oblasti bude v rozporu s ust. § 471 nového občanského zákoníku, který novou 
právní úpravu předpokládá, s ústavním pořádkem a zároveň v zásadním rozporu s čl. 12 
Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. 

 

 

Varianta 2 – Novelizace existujících předpisů 

Popis: 

V této variantě dojde k novelizaci stávajících právních předpisů. 

Rizika: 

Nový občanský zákoník předpokládá existenci zvláštního právního předpisu. Novela 
NOZ by byla nekoncepční, nesystematická a z důvodu podrobnosti zamýšlené úpravy 
nevyhovující. 

 

Závěr: 

Tato varianta se z výše uvedených důvodů nedoporučuje. 

 

Varianta 3 – Nový zákon o veřejném opatrovnictví, úpravě některých otázek 
souvisejících s podpůrnými opatřeními při narušení schopnosti zletilého právně jednat 
a o změně některých zákonů (opatrovnický zákon) 

Popis: 
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Bude zpracován nový samostatný zákon o veřejném opatrovnictví, úpravě některých 
otázek souvisejících s podpůrnými opatřeními při narušení schopnosti zletilého právně jednat 
a o změně některých zákonů (opatrovnický zákon). 

Zákon bude upravovat podmínky, za nichž je opatrovnictví vykonáváno veřejným 
opatrovníkem, ovšem některá ustanovení se budou vztahovat i na soukromé opatrovníky, 
podpůrce (při nápomoci při rozhodování) a zástupce z řad členů domácnosti. 

Rizika: 

Nebude-li konsensus ohledně vyčlenění prostředků ze státního rozpočtu na 
poskytování účelové dotace pro opatrovnickou agendu, nebude zajištěn kvalitní výkon 
opatrovnictví, tak jak jej návrh předpokládá.   

Existence opatrovnického zákona je však nezbytná i s ohledem na nutnost sjednocení 
praxe a stanovení základních pravidel pro výkon této činnosti. 

 

Závěr: 

Varianta 3 se doporučuje přijmout. 

 

5.  Dotčené subjekty 

Mezi subjekty dotčenými touto právní úpravou patří: 

1) obce 

2) kraje 

3) fyzické osoby omezené na svéprávnosti 

4) fyzické osoby, které mají s ohledem na svůj zdravotní stav jmenovaného opatrovníka  

5) fyzické osoby využívající nápomoci při rozhodování či zastoupení členem domácnosti 

6) fyzické osoby vykonávající opatrovnictví, nápomoc při rozhodování či zastoupení členem 
domácnosti  

7) právnické osoby zřízené obcí vykonávající opatrovnictví. 

8) právnické osoby, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a 
ochraně jejich zájmů 

9) Ministerstvo spravedlnosti  

 

6. Vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant 
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Varianta 1 

 Při použití této varianty se nepředpokládá žádný přímý dopad na státní rozpočet. 
V případě nečinnosti ze strany státu lze očekávat prohlubující se nespokojenost ze strany obcí, 
neziskového sektoru zabývajícího se problematikou osob se zdravotním postižením, 
opatrovanců i fyzických osob vykonávajících opatrovnictví. 

 

Varianta 2  

 Varianta 2 se nedoporučuje přijmout, nicméně náklady se předpokládají obdobné jako 
u varianty 3. 

 

Varianta 3 

Tato varianta s sebou přinese zvýšené náklady na státní rozpočet, které lze ovšem 
očekávat i v případě nepřijetí tohoto návrhu (viz dále). S ohledem na všechny uvedené 
skutečnosti se varianta 3 jeví jako nejvhodnější. 

Výpočet nákladů na státní rozpočet při přijetí varianty 3 je pouze odhadní, neboť ve 
věci veřejného opatrovnictví nejsou dosud vedeny žádné statistiky a opatrovnická agenda je 
proměnná. Proto se navrhuje financování formou účelové dotace, která by v prvních letech 
existence měla čtvrtletní cyklus. Na základě vyhodnocení fungování systému by se frekvence 
výplaty případně modifikovala. 

Není zřejmé, kolik obcí vykonává v každém okamžiku veřejné opatrovnictví a kolik 
má která obec v opatrovnictví opatrovanců. Stejně tak není známo, jaké finanční prostředky 
obce na opatrovnickou agendu vynakládají. Obce vykonávající přenesenou působnost jsou 
příjemci příspěvku na výkon státní správy, avšak jeho využití pro tyto účely nevykazují.  

Výkon opatrovnické funkce je výkonem přenesené, nikoliv samostatné působnosti 
obce, ovšem tato skutečnost nebyla dosud zakotvena v právním předpise a fakticky tedy stát 
uvedenou činnost finančně nezajišťuje. Ústavní soud k tomuto ve shora uvedeném usnesení 
konstatoval, cit.: „Jak zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, tak v současnosti platný zákon č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, problematiku výkonu opatrovnictví 
obcemi výslovně neřeší. Podle § 22 z. č. 367/1990 Sb., totiž původně platilo, že obce 
v přenesené působnosti vykonávaly ty činnosti, které dříve vykonávaly národní výbory. 
Naopak zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, posléze otázku výkonu opatrovnictví obcí zpřehlednil 
pouze zdánlivě, když zavedl obecné pravidlo, že pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí 
a nestanoví, že jde o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o samostatnou působnost (§ 8 
zákona o obcích). Zákonodárce přijetím nového zákona o obcích změnil koncepci bez toho, že 
by revidoval ustanovení zvláštních zákonů dříve zakládajících působnost přenesenou, a vůbec 
nezjišťoval, zda činnosti nyní formálně patřící do samostatné působnosti může obcím svěřit 
s ohledem na jejich věcnou a personální vybavenost.“ 

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti doprovodný zákon, který novelizuje zákon 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v jeho ust. § 149b 
je tak nyní výslovně zakotveno, že výkon opatrovnictví obcí je výkonem přenesené 
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působnosti. Obdobně je v ust. § 119c odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
stanoveno, že výkon veřejného opatrovnictví hlavním městem Prahou nebo městskou částí je 
výkonem přenesené působnosti. Stát tedy bude v každém případě dříve či později povinen 
poskytnout finanční prostředky na tuto činnost, neboť stávající situace je neúnosná.  

Pro účely získání přehledu o opatrovnictví v ČR byl vybrán reprezentativní vzorek 258 
obcí, z toho 214 obcí I. typu, 21 obcí II. typu (POÚ) a 23 obcí III. typu (ORP). Obcím byl ve 
spolupráci s Ministerstvem vnitra v červenci 2013 zaslán dotazník, ve kterém bylo zjišťováno, 
kolik se v obci nachází osob zbavených/omezených způsobilosti k právním úkonům, ke 
kterým vykonává obec veřejné opatrovnictví, a jaké jsou náklady obce na tuto činnost. 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že k srpnu 2013 se v České republice 
nacházelo cca 11.500 osob, které byly zbaveny nebo omezeny na způsobilosti k právním 
úkonům, které má v opatrovnictví obec coby veřejný opatrovník. 

 V průměru připadne na 1 zaměstnance obce 10 opatrovanců.  

 Očekávané náklady související s přijetím nového zákona upravujícího opatrovnictví 
lze rozdělit do tří skupin: 

Mzdové náklady představují ohodnocení práce úředníků v souvislosti s výkonem agendy, 
tj. plat a povinné odvody a stanoví se podle příslušného platového předpisu3, který obsahuje 
základní platové tarify, které budou pro účely výpočtu navýšeny o netarifní složku platu a 
povinné odvody. 

Režijní náklady jsou náklady související s řízením, činností a obsluhou úřadu, např. 
kancelářské potřeby, energie, telefony, poštovné, nájemné, pojištění, náklady na obslužný 
personál.  

Jednorázové náklady jsou náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku, které úřad 
vynaloží na splnění požadavků kladených regulací na zajištění výkonu agendy, např. na nákup 
a instalaci vybavení pracovišť, softwarové vybavení, materiálové vybavení, nákup 
automobilů, zajištění nových prostorových kapacit pro výkon agendy. 

Náklady na školení pro získání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníků a další 
prohlubování kvalifikace 

Náklady na dopravu 

Veškeré tyto náklady vznikají obcím již nyní, jsou však hrazeny buď ze stávajícího 
 příspěvku na přenesenou působnost, který však nezohledňuje opatrovnictví, nebo z vlastních 
zdrojů obce. 

                                                            
3 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
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Průměrné mzdové náklady na zaměstnance obce činí cca 32.144,- měsíčně4 
(superhrubá mzda, vč. příplatků), tj.  385.728,- ročně (skutečné částky se budou lišit podle 
platového stupně zaměstnance). 

U 11.500 opatrovanců by tedy opatrovnickou činnost mělo vykonávat cca 1.150 
úředníků, přičemž měsíční mzdové náklady na tuto agendu činí celorepublikově  36.965.600,- 
Kč, roční pak 443.587.200,- Kč. 

Nutno počítat s dalšími režijními a jednorázovými náklady, které obce již dnes 
vynakládají v souvislosti s opatrovnictvím, tj. především náklady na dopravu, telefon, školení 
apod., popř. s dalšími náklady na výkon dohledové a kontrolní činnosti. Tyto provozní 
náklady odhadujeme (na základě srovnání s obdobnými agendami a na základě dotazníkového 
šetření) ročně na částku 70.000,- na pracovníka, celkem tedy ročně 80.500.000,- Kč. 

Navrhuje se financování formou zpětné úhrady z kapitoly Ministerstva spravedlnosti, 
lze tedy očekávat další náklady související s personálním navýšením  rezortu. Pro výpočet 
těchto nákladů byl použit realisticky stanovený odhad. Agendu poskytování účelových dotací 
budou zajišťovat 3 pracovníci MSp. Pracovníci by byli zařazení do 9. platové třídy, kde činí 
průměrná měsíční částka mzdových nákladů na jednoho pracovníka5 29.652,-Kč, tj. ročně 
celkem 355.824,-Kč. Personální náklady na 3 pracovníky činí ročně částku 1.067.472,- Kč. 
S provozními vícenáklady se v současné době nepočítá. 

Opatrovnictví je dnes vykonáváno bez jakékoliv podpory státu, což je dlouhodobě 
neudržitelné. Dle výpočtů a poznatků vyplývajících z dotazníkového šetření a s ohledem na 
zvolený způsob financování agendy je nezbytné požádat o navýšení kapitoly Ministerstva 
spravedlnosti o částku 526.000.000,- Kč, tak aby byl výkon opatrovnické agendy obcemi 
kvalitně a řádně zajištěn.  

Lze očekávat nárůst nákladů na kontrolu výkonu přenesené působnosti, a to jak ze 
strany krajských úřadů, tak ze strany Ministerstva spravedlnosti, ke konkrétnímu vyčíslení 
však lze přistoupit teprve po vyhodnocení fungování systému po 1. 1. 2014. 

 

7. Konzultace 

 V rámci zpracování RIA byl návrh konzultován s následujícími subjekty: 

a) Zainteresované resorty  
 

V průběhu ledna až července 2013 proběhlo několik konzultačních schůzek se zástupci 
Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí. Předmětem jednání bylo 
zmapování stávající situace v opatrovnictví, diskuze nad vhodnou koncepcí nového 

                                                            
2) Vypočteno v souladu s „Metodikou stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy“ vytvořené 
Ministerstvem vnitra pro účely předběžného hodnocení nákladů na výkon státní správy.  
10. platová třída, 8. platový stupeň (průměr) a 20% navýšení platového tarifu pro vyjádření netarifních složek 
5 Počítáno se zařazením do 8. platového stupně (průměr) a 20% navýšením platového tarifu pro vyjádření 
netarifních složek. 
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zákona, možnostmi financování a formou spolupráce při přípravě návrhu zákona. V srpnu 
2013 bylo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra provedeno dotazníkové šetření, jehož 
cílem bylo pro účely RIA zjistit, jaké náklady s sebou výkon opatrovnictví přináší. 
 
 

b) Svaz měst a obcí 

V období od listopadu 2012 až do září 2013 bylo téma opatrovnické agendy 
diskutováno též se Svazem měst a obcí. Svaz učinil i dotazníkové šetření, na základě 
kterého předkladatel získal představu o nedostatcích stávající situace z pohledu 
představitelů obce. V září 2013 byla se zástupci Svazu projednána finální verze věcného 
záměru. V květnu 2013 bylo mj. i na základě doporučení Svazu rozhodnuto, že agenda 
veřejného opatrovnictví bude ponechána na obcích I., II. i III. typu. 

c) Nestátní neziskové organizace 

Od listopadu 2012 byl návrh věcného záměru opatrovnického zákona průběžně 
konzultován se zástupci nestátních neziskových organizací zabývajících se právy osob se 
zdravotním postižením. Předkladatel tak získal povědomí o situaci z pohledu opatrovanců 
a organizací zabývajících se ochranou lidských práv. Mezi nestátní neziskové organizace, 
které na přípravě věcného záměru spolupracovaly, patří především: 

- ČAZP – Česká asociace pro psychické zdraví 

- Instand, občanské sdružení  

- Kolumbus, o.s. 

- Liga lidských práv 

- Národní rada osob se zdravotním postižením 

-  Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR 

- Quip – Společnost pro změnu, občanské sdružení 

- Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o.s. 

 
Připomínky a náměty, které vznesli zástupci resortů i ostatních subjektů na výše 

uvedených jednáních a konzultacích, byly při zpracování věcného záměru zákona 
o opatrovnictví zohledněny a do značné míry zapracovány. 

 

8. Implementace 

Za implementaci zákona je odpovědné Ministerstvo spravedlnosti ve spolugesci 
s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věci a Ministrem pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu. 
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9. Přezkum účinnosti 

Přezkum účinnosti navrhovaných opatření bude učiněn po několika letech poznatků 
fungování navrhované úpravy v praxi. 

 

10. Kontakty 

Mgr. Markéta Havelková 
Ministerstvo spravedlnosti 
tel. 221 997 359 
email: mhavelkova@msp.justice.cz 
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