
                   

Č. Připomínkové místo Část § Varianta Bod Zásadní/dopo

ručující

Text připomínky Návrh vypořádání  Odůvodnění vypořádání

1 ČMKOS P OSŘ 50b 1 Z Výše uvedená změna může znamenat zásah do procesních práv pasivně legitimované osoby (zákonného zástupce)

prostřednictvím zaslání předžalobní výzvy na adresu nezletilého. Mohla by tak být ztížena situace žalovaného

zákonného zástupce dostát svým povinnostem s dopadem do jeho právní sféry (nemůže např. jít k tíži žalovaného,

že žalobce nezná údaje o žalovaném).

Současně je nutno proporcionálně zvážit, zda navrhovaná nemožnost vydání rozsudku pro uznání nepovede v

důsledku opět k tíži nezletilého v podobě prodloužení řízení a možného nárůstu nákladů řízení.

Vysvětleno Navrhované ustanovení promítá závěry soudní judikatury k zapojení 

nezletilého do soudního řízení , které je proti němu vedeno a v němž je 

zastoupen svým zákonným zástupcem (viz zejména v důvodové zprávě 

citovaný nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1041/14 ze dne 4. 

prosince 2014). Podle navrhovaného pravidla má soud písemnosti v 

řízení doručovat nejen zákonnému zástupci, ale současně také 

nezletilému staršímu patnácti let. Ustanovení se vztahuje pouze na 

doručování soudem, ne na doručování předžalobní výzvy věřitelem.

Návrh obecně nebrání vydání rozsudku pro uznání proti nezletilému. 

Pouze zakazuje, aby se tak stalo v důsledku fikce uznání. Jde o jeden z 

procesních institutů, jejichž použití ve vztahu k nezletilým bylo 

identifikováno jako nepřiměřeně přísné. Z tohoto důvodu jsou 

novelizována ustanovení § 114b a 114c občanského soudního řádu, ne 

jeho § 153a (jak činí např. sněmovní tisk 456).

2 ČTÚ P OZ 898 

odst. 2 

písm. 

d)

Z Obě varianty změny § 898 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku shodně zavádí, že nově bude souhlas soudu k

právnímu jednání zákonného zástupce za dítě nutný v případě smluv trvajících i po nabytí zletilosti nebo u smluv

zavazující k opětovnému plnění na 3 roky a déle.

Zpráva RIA Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k Návrhu ke „smlouvám s mobilními

operátory“ (str. 8) uvádí, že cit.: „Smlouvy s mobilními operátory . Dluhy vzniklé ze smluv s operátory nejsou

vymáhány přes soustavu obecných soudů, ale přes Český telekomunikační úřad. V těchto řízeních se nezletilí

často objevovali, nicméně po identifikaci tohoto problému byla změněna rozhodovací praxe úřadu, která

navázala povinnost plnění rodičů za dítě na jejich rodičovskou odpovědnost. V současné době již hlavní mobilní

operátoři trvají na uzavření smlouvy se zákonným zástupcem, i přesto však v režimu nového občanského

zákoníku uzavření obdobné smlouvy pod sankcí zdánlivosti podléhá schválení soudu . “. ČTÚ rozumí, že tato

konstatace obsažená v RIA je popisem případů z praxe, nicméně je nutno upozornit, že právně se problém netýká

pouze tzv. mobilních operátorů (poskytovatelů mobilních služeb elektronických komunikací), ale obecně všech

poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.    

Současně je potřeba uvést, což je z pohledu ČTÚ zásadní, že z návrhu změny § 898 odst. 2 písm. d) občanského

zákoníku a příslušného odůvodnění není zřejmý úmysl předkladatele Návrhu ve vztahu ke smlouvám o poskytování

služeb elektronických komunikacích, které jsou většinou uzavírány na dobu maximálně 24 měsíců. Takové

smlouvy by tedy podle návrhu změny § 899 odst. 2 písm. d) pod toto ustanovení nespadaly. Zároveň je však v

rámci RIA k Návrhu uvedeno, že by uzavření těchto smluv (pozn. bez ohledu na délku) mělo podléhat schválení

soudu.  

V případě, že by takové smlouvy s poskytovateli veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, bylo

možné podřadit pod nezměněný § 898 odst. 1 občanského zákoníku (tj. k jednáním v jiných, než běžných

záležitostech bude nutný souhlas soudu), zakotvením nového pravidla (s použitím argumentu a contrario k

navrhovanému znění § 898 odst. 2 písm. d)), že smlouvy zavazující k opětovnému plnění uzavřené na dobu kratší 3

let nebudou podléhat schválení soudu, vyvstává již nyní možný rozpor, resp. výkladový problém vztahu mezi

odstavcem 1 a odstavcem 2 písm. d) § 898 občanského zákoníku.

ČTÚ tak navrhuje, aby předkladatel uvedl Návrh (změnu § 898 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku) do souladu

s příslušným odůvodněním tak, aby bylo zřejmé, jakému režimu bude podléhat uzavření daných smluv o

poskytování služeb elektronických komunikací.

Akceptováno Navětí § 898 odst. 2 OZ návrhu i znění jeho písm. d) [odpovídající text 

byl přesunut do písmene e)] bylo pozměněno. Nově se odděluje § 898 

odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku tak, aby druhý odstavec 

obsahoval výčet právních jednání, který vždy vyžadují souhlas soudu, 

bez ohladu na jejich běžnost nebo výjimečnost. Spolu s návětím tak 

navrhovaný § 898 odst. 2 písm. e) OZ nyní zní:

(2) Souhlasu soudu je vždy třeba  k právnímu jednání, kterým rodič za 

dítě

(...)

e) uzavírá smlouvu 

1. zavazující k  trvajícímu nebo opětovnému plnění  nebo smlouvu 

týkající se bydlení, zejména nájmu, na dobu delší než tři roky nebo na 

dobu trvající i po nabytí zletilosti dítětem , 

2. úvěrovou nebo obdobnou, nebo

Ochrana dítěte ve vztahu ke kratší dobu trvajícím smlouvám je zajištěna 

navrhovaným § 899 OZ a osamostatněným kritériem § 898 odst. 1 OZ.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
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3 ČTÚ P OZ 899 

odst. 1

V1 5 Z Ve variantě I návrhu § 899 odst. 1 občanského zákoníku je uvedeno, že se tento odstavec vztahuje na „právní

jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti“, tj. vztahuje se na samostatné jednání nezletilého (bez účasti

zákonného zástupce). V příslušné části zvláštní části Důvodové zprávy k Návrhu (str. 26) se však k této variantě I

uvádí, že se navrhuje „zavést hmotnou odpovědnost zákonných zástupců za právní jednání, na kterém se podíleli

udělením souhlasu nezletilému s tímto jednáním nebo jednáním dítěte v zastoupení.“.

Takový výklad však ale z textu návrhu varianty I § 899 odst. 1 občanského zákoníku nelze dovodit, když v tomto

návrhu není vůbec zmíněna ingerence zákonného zástupce.

 

K tomu ČTÚ doplňuje, že účast zákonného zástupce formou zastoupení nezletilého nebo souhlasu s jednáním

nezletilého je uvedena až ve variantě II § 899 odst. 1 občanského zákoníku („právní jednání nezletilého, který

nenabyl plné svéprávnosti, jednal-li za něj zákonný zástupce nebo udělil-li k nim souhlas“). Odůvodnění k tomuto

ustanovení varianty II je pak v příslušné části zvláštní části Důvodové zprávy k danému ustanovení Návrhu (str.

40) totožné jako v případě varianty I (navrhuje se „zavést hmotnou odpovědnost zákonných zástupců za právní

jednání, na kterém se podíleli udělením souhlasu nezletilému s tímto jednáním nebo jednáním dítěte v zastoupení“). 

Ačkoliv se tedy § 899 odst. 1 podle varianty I věcně liší od varianty II, a to právě v účasti zákonného zástupce při

jednání nezletilého, je text důvodové zprávy k oběma variantám zcela totožný. 

ČTÚ tak navrhuje uvést příslušnou část Důvodové zprávy k variantě I § 899 odst. 1 do souladu s Návrhem. 

Akceptováno Podle nového znění § 899 OZ se má v obou variantách uplatnit omezení 

vymahatelnosti dluhu po dítěti ve všech případech kromě jednání při 

provozování obchodního závodu podle § 33 OZ. V případě, že zákonný 

zástupce jednal za dítě nebo dal k jednání souhlas (ať už podle 

dosavadního § 32 OZ nebo podle navrhovaných nových ustanovení), 

ručí za splnění dluhu.

Důvodová zpráva bude upravena. 

4 ČTÚ P OZ 899 

odst. 1

Z ČTÚ se domnívá, že navrhovaná odpovědnost nezletilého do výše jeho jmění ke dni nabytí plné svéprávnosti může

činit problémy z hlediska zjišťování takové výše jmění. Z Návrhu ani z Důvodové zprávy k Návrhu přitom

nevyplývá, jakým způsobem má být takové jmění zjišťováno, resp. ověřována jeho výše. K tomu ČTÚ doplňuje, že

takové zjišťování může přinést další náklady na případné znalecké posudky apod. ČTÚ tak navrhuje doplnit

Důvodovou zprávu k předmětnému ustanovení ve smyslu této připomínky a poskytnout adresátům budoucí normy

a alespoň toto výkladové vodítko.

Akceptováno jinak Ustanovení § 899 bylo komplexně přepracováno. Podle nového znění § 

899 se v obou variantách uplatní omezení vymahatelnosti dluhu po dítěti 

ve všech případech kromě jednání při provozování obchodního závodu 

podle § 33 OZ. Omezení má podobu možnosti uspokojit pohledávky 

vzniklé před dosažením plné svéprávnosti dlužníka pouze z majetku 

dlužníka, který nabyl v tomto období. Výše jmění nezletilého se tak 

nebude zjišťovat, věřitel se pouze nebude moci uspokojit z později 

nabytého majetku.

5 ČTÚ P OZ 899 

odst. 2

5 Z ČTÚ není zřejmé z jakého důvodu je uváděno v předmětných ustanoveních varianty I a II ručitelství toho „kdo za

nezletilého jednal“. ČTÚ není známo, jaké další osoby by mohly platně jednat za nezletilého než zákonný zástupce.

ČTÚ tedy navrhuje, aby byla v navrhovaných ustanoveních varianty I § 899 odst. 2 a varianty II věty druhé § 899

odst. 1 slova „ručí za něj ten, kdo za nezletilého jednal nebo k právnímu jednání udělil souhlas“ nahrazena slovy

„ručí za něj zákonný zástupce, který za nezletilého jednal nebo k právnímu jednání udělil souhlas“. Tato navržená

úprava ČTÚ odpovídá i znění Důvodové zprávy k Návrhu.

Akceptováno Nové znění § 899 OZ nově v souladu se systematikou části druhé 

hovoří o rodičích (Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a 

práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost).

6 ČTÚ P OZ 1932 

odst. 2

7 Z Z Návrhu ani doprovodných materiálů k němu není jednoznačné, co se rozumí v kontextu návrhu § 1932 odst. 2

občanského zákoníku „náklady spojenými s vymáháním pohledávky“. Zdali se náklady spojenými s uplatněním

pohledávky rozumí náklady podle § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. (pozn. ty však nelze požadovat v

podnikatelsko-spotřebitelských vztazích) či jiné náklady. ČTÚ doporučuje doplnit Důvodovou zprávu k

předmětnému ustanovení ve smyslu této připomínky.

Akceptováno Náklady spojenými s uplatněním pohledávky jsou veškeré náklady, které 

věřiteli vznikly v souvislosti s vymáháním pohledávky. Jde především o 

soudní výlohy, náklady výkonu rozhodnutí, případně náklady inkasní 

agentury.

7 ČTÚ P OZ 2048 Z Obdobně jako v případě zásadní připomínky ČTÚ č. 3 k Návrhu se ČTÚ domnívá, že navrhovaná odpovědnost

nezletilého do výše jeho jmění ke dni nabytí plné svéprávnosti může činit problémy z hlediska zjišťování takové

výše jmění. Z Návrhu ani z Důvodové zprávy k Návrhu přitom nevyplývá, jakým způsobem má být takové jmění

zjišťováno, resp. ověřována jeho výše. K tomu ČTÚ doplňuje, že takové zjišťování může přinést další náklady na

případné znalecké posudky apod. ČTÚ tak navrhuje doplnit Důvodovou zprávu k předmětnému ustanovení ve

smyslu této připomínky poskytnout adresátům budoucí normy a alespoň toto výkladové vodítko.

Akceptováno jinak Ustanovení § 2048 bylo komplexně přepracováno. Nově se k ujednání, 

kterým se zavázala k plnění smluvní pokuty strana, která v době 

porušení povinnosti nedovršila patnácti let, nepřihlíží. Ujednal-li však 

smluvní pokutu za takovou stranu její zákonný zástupce nebo udělil-li k 

tomu souhlas, je k plnění smluvní pokuty zavázán sám. Výše jmění 

nezletilého se tak již nebude zjišťovat.

8 ČTÚ P OZ 31 

odst. 2

V2 1 Z ČTÚ se domnívá, že ve variantě II navrhovaná úprava § 31 odst. 2 občanského zákoníku může vytvářet nejistotu

na straně věřitele, neboť se de facto stanovuje odkládací podmínka platnosti právního jednání, když je platnost

právního jednání vázána na „původ“ peněžních prostředků pro splnění dluhu. Přitom může být obtížné prokázat, z

jakých prostředků nezletilý dluh splnil, tj. zdali z „kapesného“ nebo nikoliv. ČTÚ tak navrhuje dané ustanovení z

Návrhu, pokud bude zvolena varianta II, vypustit, případně doplnit příslušnou část Důvodové zprávy tak, aby byly

rozptýleny obavy v této připomínce uvedené. 

Částečně akceptováno Navrhované ustanovení (převzaté z německého BGB) je založeno na 

představě, že se uplatní ex post. Kontrahující se bude řídit dobrou 

vírou, že prostředky nezletilého mu byly uděleny jeho zákonným 

zástupcem (ostatně si prakticky lze představit jen málo situací, kdy se 

nezletilý k prostředkům dostane jiným způsobem.). Případné spory pak 

budou předmětem dokazování. Důvodová zpráva bude v tomto směru 

doplněna.
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9 ČTÚ P OSŘ 172 

odst. 2 

písm. 

c)

6 Z Navrhované znění § 172 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu výslovně zakazuje možnost vydávat platební

rozkaz, je-li žalovaným nezletilý. ČTÚ navrhuje vzhledem k podobnosti sporného správního řízení ve věci

peněžitých plnění podle § 129 zákona o elektronických komunikacích a § 141 správního řádu se sporným

občanskoprávním řízením, zvážit i úpravu správního řádu v otázce možnosti vydávání příkazu vůči nezletilým v §

150 správního řádu. Platební rozkaz podle § 172 je de facto obdobou příkazu podle § 150 správního řádu, který

však zůstává Návrhem nedotčen.

ČTÚ tak navrhuje v § 150 správního řádu zakázat možnost správního orgánu vydávat platební příkaz ve sporném

řízení, je li odpůrcem nezletilý.

Vzato na vědomí Ačkoliv lze souhlasit s podobností sporného správního řízení ve věci 

peněžitých plnění podle § 129 zákona o elektronických komunikacích a 

§ 141 správního řádu se sporným občanskoprávním řízením, změny 

správního řádu by šli nad rámec gesce i záměru navrhovatele. Návrh již 

nebude rozšiřován ve svém věcném rozsahu.

10 HKČR P OZ Z Hospodářská komora České republiky se přiklání k Variantě II, která má za cíl zamezit samotné existenci tzv.

dětských dluhů.

Akceptováno jinak I vzhledem k shodnému množství připomínkových míst podporujících 

variantu I. a variantu II. bude návrh předložen na vládu v obou 

variantách.

13 KLP P OZ Z 1) Přikláníme se k variantě I. 

Ač oceňujeme kvalitu vypracování podkladu k návrhu rozšířené varianty II, považujeme jej za krok zpět. Navrhuje

totiž odklon od pravidla posuzování svéprávnosti nezletilých v závislosti na jejich postupně se rozšiřující se

rozumové a volní vyspělost tak, jak je v České republice od roku 1964 běžné a směřují tímto směrem i doporučení

mezinárodních orgánů. Naopak je navrhováno přenesení odpovědnosti na zákonné zástupce. Máme za to, že k

takovéto náhlé změně týkající se právního postavení nezletilých nadto zatím neproběhla ani nezbytná společenská

diskuse, a proto navrhujeme předložení materiálu vládě výhradně ve znění varianty I.  

Akceptováno jinak I vzhledem k shodnému množství připomínkových míst podporujících 

variantu I. a variantu II. bude návrh předložen na vládu v obou 

variantách.

30 Jihomoravský kraj P OZ Z Z nastíněných variant řešení se přikláníme k variantě I. návrhu, neboť se domníváme, že tato varianta řeší

předmětný problém tzv. „dětských dlužníků“ a přispěje tak k výrazně vyšší ochraně nezletilých, když přitom

nemění principy, na kterých je občanský zákoník postaven.

Akceptováno jinak I vzhledem k shodnému množství připomínkových míst podporujících 

variantu I. a variantu II. bude návrh předložen na vládu v obou 

variantách.

31 Moravskoslezský kraj P OZ Z Požadujeme nadále pracovat pouze s variantou II předloženého návrhu.

Odůvodnění:

Problematiku dětských exekucí nelze podle našeho názoru řešit pouze základní variantou, která zdaleka problém

dětských exekucí neřeší. Jedině komplexní návrh, jak je předložen ve variantě II, je schopen alespoň do budoucna

ochránit děti od dluhových pastí a dostát tak závazkům obsaženým v Úmluvě o právech dítěte.

Akceptováno jinak I vzhledem k shodnému množství připomínkových míst podporujících 

variantu I. a variantu II. bude návrh předložen na vládu v obou 

variantách.

32 Moravskoslezský kraj P OZ 31 V2 1 Z Navrhujeme, aby bylo ustanovení doplněno o pravidlo, jímž se vymezuje, kdo je zákonným zástupcem, resp. do

ustanovení § 31 navrhujeme doplnit text: 

„Za zákonného zástupce se považuje rodič. Pokud je nezletilé osobě přiznána svéprávnost, pak je rodič zákonným

zástupcem v rozsahu, v jakém této nezletilé osobě neumožňují tento nebo zvláštní právní předpisy samostatně

jednat.“

Odůvodnění:

Občanský zákoník používá různé pojmy ve vztahu k zastupování dítěte a při správě jeho jmění a záležitostí. V

některých ustanoveních užívá rodič, někde zákonný zástupce. 

Občanský zákoník by tak měl vymezit jednoznačně, kdo se považuje za zákonného zástupce. 

Přitom je samozřejmě možné, že osoba je nezletilá, ale byla jí přiznána svéprávnost a tím oprávnění samostatně

právně jednat bez souhlasu rodiče, resp. zákonného zástupce. Naproti tomu jsou právní předpisy, které

jednoznačně stanoví oprávnění jednat osobě, až pokud je zletilá bez ohledu na svéprávnost. Celá řada právních

předpisů pak ve veřejnoprávních úpravách stanoví vlastní hranice k oprávnění samostatného jednání osoby bez

ohledu na dosažení svéprávnosti či zletilosti, toto vše musí být bráno v úvahu. 

Z ustanovení např. § 1097 občanského zákoníku je zřejmé, že tento nedává rovnítko mezi zákonným zástupcem a

opatrovníkem či poručníkem, kdy pak je otázkou pouze výkladu, kdo kromě rodiče je zákonným zástupcem.

Některá práva a povinnosti, jakož i jejich omezení, jsou výslovně upraveny obecně pro zákonné zástupce (např. §

458 a § 459), aniž se vyjadřuje, zda jde o rodiče, naopak v jiných ustanoveních, např. § 894 občanského zákoníku,

je výslovně uveden jako zákonný zástupce rodič. V ustanovení § 850 u osvojení a v § 943 je uveden zákonný

zástupce nebo opatrovník, zjevně tak nejde o totéž postavení. V ustanovení § 898 stávajícího znění je uveden

pouze rodič, přitom se jedná o úpravu vztahů dítěte k třetí straně, tak by tam mohl být i zákonný zástupce (jak je

ostatně nově navrhováno). 

Je tak zřejmé, že skutečně není zřetelné, kdo je osobou zákonného zástupce, což vyplývá i ze změn přijatých dle

zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve 

Vysvětleno Zákonným zástupcem dítěte je i poručník. Není jím naopak rodič, který 

nemá a vůči dítěti nevykonává rodičovskou odpovědnost.

V návaznosti na tuto a další připomínky návrh nově ve všech 

ustanoveních v části druhé užívá pojem "rodič".

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQXD7WEL)



33 Moravskoslezský kraj P OZ 31 

odst. 3

V2 1 Z Navrhujeme z ustanovení vypustit slova: „k právnímu jednání, které je výlučně k jeho prospěchu, nebo“.

Ustanovení pak zní:

„Každý nezletilý je i bez souhlasu zákonného zástupce způsobilý k právnímu jednání v běžných záležitostech

každodenního života, při kterém je závazek současně splněn.“

Odůvodnění:

Takové pravidlo by nepochybně nepřispělo k právní jistotě smluvních stran, neboť jde o neurčité vymezení, u

něhož nepanují jednoznačné výklady či pravidla - obecně v těchto případech nesmí existovat právní i ekonomický

neprospěch - což nemusí být na začátku takového jednání hned zřejmé. Takové pravidlo vnese do právní úpravy

jen další nejistotu v kompetencích nezletilých i třetích osob (dalších smluvních stran), kdy zřejmě bude nezbytné

vyčkat na „dotváření pravidla“ ze strany judikatury, což není žádoucí.

Vysvětleno Jedná se o standardní pravidlo, které platí v řadě zahraničních právních 

řádů, do roku 1964 jej výslovně upravovalo i československé právo. V 

současné době je toto pravidlo dovozováno soudy (viz např. usnesení 

Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3321/2008). Jedná se tedy pouze o 

jeho zákonné zakotvení. Z tohoto důvodu se neobáváme, že by při jeho 

aplikaci vznikaly zmíněné problémy.

34 Moravskoslezský kraj P OZ 32 

písm. 

c)

V2 1 Z Navrhujeme za text tohoto ustanovení doplnit slova: „smlouvu nelze uzavřít, pokud není osvědčena schopnost sám

se živit zejména dosahováním vlastního příjmu z výkonu výdělečné činnosti nebo z příjmů, které mají povahu

náhrady za ztrátu příjmů“, a to takto:

„Nezletilý starší patnácti let, který nenabyl plné svéprávnosti, je i bez souhlasu zákonného zástupce způsobilý k

právnímu jednání, kterým

c) uzavírá smlouvu týkající se jeho bydlení na dobu nepřesahující jeden rok nebo smlouvu o účtu; smlouvu nelze

uzavřít, pokud není osvědčena schopnost sám se živit zejména dosahováním vlastního příjmu z výkonu výdělečné

činnosti nebo z příjmů, které mají povahu náhrady za ztrátu příjmů.“. 

Odůvodnění:

Předkladatel návrhu uvádí, že nově navrhovaná pravidla mají přispět k zamezení zadlužení a současně také uvádí,

že nezletilí, kterým vznikají nezvladatelné dluhy, jsou často z rodin sociálně znevýhodněných v nelehké životní

situaci spojené s chudobou a nestabilním rodinným prostředím. Pokud má být přistoupeno k uvolnění smluvní

volnosti v ohledu zajištění bydlení, pak je potřeba, aby bylo pravidlo doplněno tím, že osoba nezletilce by měla mít

dostatek finančních prostředků k tomu, aby byla schopna si bydlení takto zajistit. Do jisté míry se totiž jedná o

situaci osamostatnění jedince v kontextu ustanovení § 37 občanského zákoníku. Ve vztahu ke smlouvám o nájmu,

podnájmu či o poskytnutí dalších ubytovacích služeb popř. při zakládání účtů u bank atp. nevyplývá žádná ochrana

ani právní podpora, proto doporučujeme omezit možnost v § 32 písm. c) uvedeného jednání, tak, jak je uvedeno.

Případná ochrana by mohla spočívat také např. ve vymezení maximální výše stanovené úhrady za bydlení

rozpočtené na měsíční splátky.

Nelze také připustit např. situaci, kdy nezletilé dítě starší 15 let uzavře bez vědomí, resp. souhlasu rodiče smlouvu

o bydlení, byť má právo i možnost bydlet s rodiči, a přitom nebude mít dostatek finančních prostředků k úhradě

bydlení s k samostatnému zajištění si výživy a dalších nákladů. Kdo bude hradit náklady dítěte? Rodič, u něhož se

bude dítě soudně domáhat úhrady výživného – úhradou nájmu či výživy? V případě totiž, že tento nezletilý nebude

mít dostatek finančních prostředků, dojde k jeho zadlužení, neboť nepojistné dávkové systémy (dávky dle zákona o

státní sociální podpoře a dávky dle zákona o pomoci v hmotné nouzi ve spojení se zákonem o životním a

existenčním minimu) počítají ze zákona s tím, že osoby nezletilé (zaopatřené či nezaopatřené) bydlí společně s 

Akceptováno jinak Nová koncepce § 899 OZ předpokládá, že k uspokojení peněžité 

pohledávky z právního jednání nezletilého, který nenabyl plné 

svéprávnosti, lze použít pouze majetek, který nezletilý nabyl před 

nabytím plné svéprávnosti. Nově se tedy ustanovení bude vztahovat na 

všechny dluhy z právního jednání nezletilého, přičemž pokud k jednání 

nezletilého dá souhlas zákonný zástupce, případně za něj bude jednat v 

zastoupení, za dluhy ručí. 

Prakticky tak v případě samostatného jednání nezletilého bude muset 

být osvědčena jeho schopnost samostatně se živit, protože jinak by se 

věřitel vystavoval při jednání s nezletilým nepřiměřenému riziku, že 

nikdy nevymůže své pohledávky.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQXD7WEL)



35 Moravskoslezský kraj P OZ 898 

odst. 2 

písm. 

b)

V2 Z Dle tohoto ustanovení „Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým zákonný zástupce za dítě

nabývá, zcizuje nebo zatěžuje majetek v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku životního minima

jednotlivce podle jiného právního předpisu.“ 

Navrhujeme snížit hodnotu majetku, který zákonný zástupce za dítě nabývá, zcizuje nebo zatěžuje se souhlasem

soudu.

Odůvodnění:

Navrhuje se, že bude moci zákonný zástupce (nikoliv jen rodič), tj. i poručník, zatížit majetek nejen nepatrné

hodnoty nebo v běžné situaci (jak tomu bylo dosud), ale až do stonásobku životního minima jednotlivce, tj. v

současnosti by šlo o částku 341.000 Kč, s níž by mohl bez svolení soudu zákonný zástupce nakládat. V situaci, kdy

sám předkladatel uvádí, že zadlužovány jsou především děti svými rodiči, a to z prostředí rodin sociálně

problematických, pak tyto částky představují nakládání s majetkem, který neodpovídá často ani majetku dětí

střední příjmové vrstvy rodičů. Podle § 898 odst. 1 platí a má i nadále platit: „K právnímu jednání, které se týká

existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže

se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.“

Tzn., že navrhovaným zněním by rodiče nakládali běžně s majetkem dětí a mohli tak vytvářet dluhy až do výše

341.000 Kč, což je zcela mimo záměr ochrany. Takto navržená úprava změn je i v nepoměru k tím pádem větší

ochraně poskytované osobám zletilým z důvodu opatrovnictví, kde podle ustanovení § 483 odst. 3 písm. a) a c)

občanského zákoníku platí: 

(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, 

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

Tzn., že ve skutečnosti by osobám „zletilým“(byť s omezenou svéprávností) byla poskytována větší ochrana, než

nezletilým dětem.

Akceptováno jinak Ustanovení § 898 OZ byla upravena tak, aby došlo k věcnému oddělení 

prvního a druhého odstavce. Pravidlo odstavce 1, že souhlasu soudu k 

právnímu jednání za dítě je třeba, ledaže se jedná o běžné záležitosti, 

nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové 

hodnoty, zůstává formulačně nedotčeno, mění se však jeho obsah. 

Návětí odst. 2 totiž nově bude znít "Souhlasu soudu je vždy třeba  k 

právnímu jednání, kterým rodič za dítě , výčet se tedy osamostatňuje a 

bude určovat množinu právních jednání, ke kterým bude třeba souhlas 

soudu vždy bez ohledu na další okolnosti. Hranice stonásobku životního 

minima jednotlivce tak již neurčuje, zda se jedná o běžné jednání. Právě 

naopak se stanovuje, že jde o jednání vždy závažné, čímž se také vytváří 

racionální omezení nezletilého vzhledem k zákazu upraveném v § 36 

občanského zákoníku.

36 Moravskoslezský kraj P OZ 898 V2 Z Požadujeme sjednotit, příp. dopřesnit pojmosloví v odstavcích 1 až 3, a to pojmy „rodič“ versus „zákonný

zástupce“.

Odůvodnění:

Odstavec 1 pracuje s pojmem rodiče, stejně tak odstavec 3, ale v odstavci 2 je uveden pojem zákonný zástupce,

přitom z dikce textu je zřejmé, že text všech tří odstavců se vztahuje k témuž udělovanému souhlasu soudu.

Akceptováno Ustanovení bylo ve smyslu připomínky upraveno.

37 Moravskoslezský kraj P OZ 899 

odst. 1

V2 Z V první větě navrhované úpravy se stanoví, že „Peněžité dluhy z právních jednání nezletilého, který nenabyl plné

svéprávnosti, jednal-li za něj zákonný zástupce nebo udělil-li k nim souhlas, lze po dlužníkovi vymáhat pouze v

rozsahu, ve kterém k tomu postačuje jeho jmění ke dni nabytí plné svéprávnosti.“

V druhé větě tohoto odstavce se dále uvádí: „ Nelze-li podle věty první dluh vymáhat, ručí za něj ten, kdo za

nezletilého jednal nebo k právnímu jednání udělil souhlas; ručitel nemůže požadovat po dlužníkovi vyrovnání

dluhu“.

Navrhujeme text druhé věty odstavce změnit tak, aby zněl: „Nelze-li podle věty první dluh vymáhat, ručí za něj

zákonný zástupce; ručitel nemůže požadovat po dlužníkovi vyrovnání dluhu.“

Odůvodnění:

Z věty první je evidentní, že jde o dluhy z právních jednání, při kterých za nezletilého jednal zákonný zástupce nebo

udělil-li k těmto jednáním tento zákonný zástupce souhlas. V navazující druhé větě je uvedeno, že ručitelem je ten,

kdo za nezletilého jednal nebo k právnímu jednání udělil souhlas, kdy z dikce první věty by sice mělo být zřejmé, že

to nemůže být nikdo jiný než zákonný zástupce, ovšem, aby nedocházelo k výkladovým problémům, požadujeme

do druhé věty na místo textu: „ten, kdo za nezletilého jednal nebo k právnímu jednání udělil souhlas“ uvést přímo

text: „zákonný zástupce“.

Akceptováno Ustanovení § 899 bylo komplexně přepracováno, nové znění 

připomínku zapracovává.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBQXD7WEL)



38 Moravskoslezský kraj P OZ 2920 

odst. 3

V2 Z Toto ustanovení zní:

„(3) Škodu způsobenou nezletilým mladším patnácti let nahradí ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled, nebo

zákonný zástupce, došlo-li ke škodě v důsledku zanedbání rodičovské odpovědnosti. Nedošlo-li ke škodě v

důsledku zanedbání náležitého dohledu nebo rodičovské odpovědnosti, nahradí škodu nezletilý, způsobil-li ji činem

povahy úmyslného trestného činu nebo je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým

poměrům poškozeného.“.

Navrhujeme vypustit slova:

„nebo je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného.“

Odůvodnění:

Uvedený text v závěru ustanovení, pokud škoda byla způsobena úmyslným jednáním nezletilého, nemá

opodstatnění. Pokud škoda vznikla úmyslným jednáním, pak zřejmě k tomuto závěru bylo přistoupeno se zvážením

schopností úsudku nezletilého a tudíž otázka majetkových poměrů poškozeného nebo škůdce je naprosto

irelevantní. Maximálně by mohlo ustanovení obsahovat namísto tohoto vypuštěného textu např. text: „K úhradě

škody není nezletilý povinen, pokud poškozený na úhradě škody netrvá.“ Tak, jak je pravidlo včetně textu

navrhovaného vypustit popsáno, vzbuzuje dojem, že osoby nemajetné nemusí odpovídat za úmyslně způsobenou

škodu nebo naopak poškozené osoby, které jsou dostatečně zabezpečeny, nemají mít oprávnění žádat náhradu

škody. Toto zřejmě také není účelem edukace společnosti.

Vysvětleno Toto pravidlo je převzato ze stávajícího § 2920 odst. 2 OZ. Představuje 

korektiv v případech, kdy by důsledky vyloučení odpovědnosti 

nezletilého byly v konkrétním případě vnímány jako hrubě 

nespravedlivé, tj. pokud škoda je způsobena majetným dítětem (např. 

dědicem) nemajetnému poškozenému. Pro škůdce nepředstavuje 

povinnost nahradit škodu zátěž, na druhou stranu na poškozeného může 

její nenahrazení dopadnout velmi tíživě. Obě podmínky musí být splněny 

kumulativně, tedy musí být dány důvody jak na straně poškozeného, tak 

na straně škůdce. Za těchto okolností je potom možno založit 

odpovědnost škůdce, nikoli již založenou odpovědnost vyloučit.

Obdobná ustnaovení jsou typická i v zahraničí, viz např. tzv. 

"Millionärsparagraph" § 829 německého BGB.

39 Moravskoslezský kraj P OZ 2921 V2 Z Toto ustanovení zní:

„Společně a nerozdílně se škůdcem, je-li jím nezletilý starší patnácti let nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou,

nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled nebo rodičovskou odpovědnost. Není-li škůdce povinen

k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled nebo rodičovskou odpovědnost.“

Navrhujeme do ustanovení zakotvit pravidlo, kdo závazně stanoví, že škůdce není povinen k náhradě škody, tzn.,

zda nebyl nezletilý škůdce způsobilý ovládnout své jednání a v úplnosti posoudit jeho následky, případně zda ke

škodě došlo v důsledku zanedbání rodičovské odpovědnosti nebo dohledu.

Odůvodnění:

Z ustanovení není zřejmé, kdo a kdy prohlásí, že škůdce není povinen k náhradě, což je nezbytné pro splnění

podmínky vymáhat škodu po osobě, která zanedbala dohled či rodičovskou odpovědnost. Z hlediska uplatnění

náhrady škody a běhu lhůt k promlčení náhrady škody je vhodné v tomto kontextu stanovit v ustanovení výslovně

např. že „není-li škůdce povinen dle rozhodnutí soudu k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad

škůdcem zanedbal dohled nebo rodičovskou odpovědnost“. Popř. doporučujeme uvážit, zda není vhodné (v

případě, že bude řešeno více řízení) upravit lhůtu k promlčení. 

Pro takové řízení bude jistě potřebný také znalecký posudek, což navýší náklady řízení. 

Vysvětleno V praxi bude poškozený požadovat náhradu škody po všech osobách, 

které připadají v úvahu, ledaže je evidentně jejich odpovědnost 

vyloučena. Odpovědnou osobu potom určí soud. V zásadě stejně je 

postupováno podle stávající právní úpravy.

42 Plzeňský kraj P OZ 32 

odst. 3

V2 1 Z Nezletilý starší patnácti let, který nenabyl plné svéprávnosti, je i bez souhlasu zákonného zástupce způsobilý k

právnímu jednání, kterým...

c) uzavírá smlouvu týkající se jeho bydlení na dobu nepřesahující jeden rok nebo smlouvu o účtu.

Smlouva týkající se bydlení nezletilého není zjevně jen samotná smlouva, která zakládá užívací vztah (nájemní

smlouva, podnájemní apod.), ale též další smlouvy související s užíváním (o dodávce energií, zřízení internetu...).

Byť je možnost uzavřít takovou smlouvu bez souhlasu zákon. zástupce omezena dobou určitou max. 1 roku, lze

předpokládat, že plnění povinností ze smluv vyplývajících, mohou oproti představám nezletilého při uzavření

konkrétní smlouvy být nad jeho možnosti a během roční lhůty se nezletilý snadno může dostat do dluhové spirály.

Běžně se nájemní smlouvy na byt uzavírají na dobu 1 roku i s dospělými nájemci a tito zcela svéprávní nájemci

nejsou často schopni dostát svým závazkům i přes jejich životní zkušenosti a právní vědomí.

Akceptováno jinak Nová koncepce § 899 OZ předpokládá, že k uspokojení peněžité 

pohledávky z právního jednání nezletilého, který nenabyl plné 

svéprávnosti, lze použít pouze majetek, který nezletilý nabyl před 

nabytím plné svéprávnosti. Nově se tedy ustanovení bude vztahovat na 

všechny dluhy z právního jednání nezletilého, přičemž pokud k jednání 

nezletilého dá souhlas zákonný zástupce, případně za něj bude jednat v 

zastoupení, za dluhy ručí. 

Prakticky tak v případě samostatného jednání nezletilého bude muset 

být osvědčena jeho schopnost samostatně se živit a plnit závazky, 

protože jinak by se věřitel vystavoval při jednání s nezletilým 

nepřiměřenému riziku, že nikdy nevymůže své pohledávky.
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43 MF P OZ Z K výběru variant:

Nedoporučujeme se vydat cestou varianty II. Nedomníváme se, že problematiku tzv. dětských dluhů je nutné řešit

takto zásadním přepracováním základních premis jednání nezletilých v občanském zákoníku (dále jen „OZ“).

Zejména vnímáme velice negativně změnu stávající koncepce obecné autonomie s přihlédnutím k rozumové a volní

vyspělosti směrem ke generální ztrátě autonomie nezletilého a takřka plné závislosti na vůli zákonných zástupců.

Nově navržený paternalistický model udělování „plné moci“ ze strany zákonného zástupce směrem k

nesvobodnému a nerozumnému dítěti nepovažujeme za správnou cestu, jakou by se mělo ubírat moderní občanské

právo.

Takto zásadní zásah do struktury občanskoprávních vztahů vyvolá daleko více problémů a možná i nechtěných

změn, než jaké přínosy tato novelizace může nabídnout. Nad to je ve variantě II několik zásadních problémů, ke

kterým se vyjadřujeme v jednotlivých připomínkách. Vzhledem k variabilitě občanskoprávního styku je vysoce

pravděpodobné, že jsme v připomínkách ani zdaleka nezachytili všechny možné problémy a rizika, které mohou

nastat při komplexní změně základních ustanovení občanského zákoníku.

Z uvedených důvodů jednoznačně preferujeme variantu I. 

Akceptováno jinak I vzhledem k shodnému množství připomínkových míst podporujících 

variantu I. a variantu II. bude návrh předložen na vládu v obou 

variantách.

44 MF P OZ 31 

odst. 2

V2 1 Z Jak se bude postupovat v případě, kdy nezletilý splní dluh prostředky, kterými disponuje, ale následně zákonný

zástupce tvrdí, že nedal souhlas k využití těchto peněžních prostředků? Obdobně to platí v případě třetích osob.

Např. babička dá vnukovi peníze, které on použije při plnění dluhu z kupní smlouvy. Následně však otec

nezletilého tvrdí, že nedal souhlas k tomu, aby babička vnukovi peníze poskytla. Tento přístup vnáší do právního

styku nejistotu pro třetí osoby.

Akceptováno Nutnost souhlasu s poskytnutím prostředků třetí osobu byla z 

ustanovení vypuštěna.

45 MF P OZ 31 

odst. 3

V2 1 Z Není zřejmé, jaký přesně obsah mají slova „při kterém je závazek splněn“. Jak tomu bude v případě, že si nezletilý

objedná zboží z e-shopu (nebo předem vstupenku na koncert, lístek na vlak apod.) a zaplatí za něj platební kartou

ke svému účtu? Bude takové jednání vyžadovat souhlas zákonného zástupce, neboť je závazek provozovatele e-

shopu splněn až dodáním zboží? Bude muset prodejce vyzvat zákonného zástupce, aby úkon nezletilého schválil, a

určí mu k tomu způsob a formu vyjádření podle navrženého § 35 odst. 2 OZ? A jak v běžném životě prodejce

zjistí, kdo je zákonným zástupcem nakupujícího nezletilého?

Jen tyto nastíněné problémy budou mít mimo jiné značné finanční dopady do soukromého sektoru, neboť bude

nutné investovat do programovacích zásahů, které umožní on-line (?) souhlas zákonného zástupce, případně

zakážou nezletilým platbu kartou (aniž je zřejmé, jak legálně zjistí skutečný věk osoby, která s obchodníkem

kontrahuje) apod. Nepovažujeme za vhodné, aby obdobný záměr prošel do další fáze legislativního procesu.

Akceptováno jinak Nové znění hovoří o právním jednání v běžných záležitostech 

každodenního života, při kterém [nezletilý] dluh okamžitě splní. Záleží 

již tedy pouze na tom, zda splní nezletilý. Zároveň se však domníváme, 

že v připomínce uvedená právní jednání budou spadat pod režim § 31 

odst. 2 OZ, tj. platba kapesným. Návrh předpokládá jednání v dobré 

víře, dává však zákonným zástupcům možnost napadat jednání, která 

jsou v určitém ohledu problematická (typicky například platba 

kradenými penězi). Lze také upozornit na obdobnou úpravu v § 104 a 

násl. německého občanského zákoníku (i jiných zahraničních právních 

řádech), která je v praxi funkční i v elektronickém platebním styku.

46 MF P OZ 32 Z Není zřejmé, jaký je vztah oprávnění uzavřít smlouvu o účtu podle navrženého znění § 32 písm. c) OZ, smlouvy

„úvěrové nebo obdobné“ v navrženém § 898 odst. 2 písm. c) OZ a stávajícího § 2665 OZ, který upravuje možnost

přečerpání prostředků na účtu. Je potřeba k takovému ujednání přivolení soudu? A jak tomu bude např. u

bezplatného přečerpání? Splňuje definici úvěrové nebo jiné obdobné smlouvy ve smyslu navrženého znění § 898?

Tyto otázky bude třeba vyjasnit.

Z odůvodnění není zřejmé, proč je umožněno nezletilému uzavřít smlouvu o účtu, nikoliv však např. jednorázový

vklad. Dále upozorňujeme na skutečnost, že smlouva o účtu může obsahovat i prvky úvěru (§ 2665). Není tak

zcela jasný vztah mezi § 32 písm. c) a § 898 odst. 2 písm. d). Požadujeme vyjasnit.

Akceptováno V návaznosti na tuto a další připomínky bylo ustanovení doplněno. 

Nově zní navrhovaný § 32 písm. c) OZ takto:

(...) uzavírá smlouvu týkající se jeho bydlení na dobu nepřesahující 

jeden rok nebo smlouvu o účtu, jejíž součástí není spotřebitelský úvěr

47 MF P OZ 36 Z Není nám zřejmý praktický význam tohoto ustanovení. Pokud zamýšlel navrhovatel zakotvit, že některé právní

úkony je možné činit pouze se souhlasem soudu, považujeme za vhodnější upravit textaci § 898. Takové umístění

bude pro adresáty norem daleko čitelnější. Navržená konstrukce obecné nezpůsobilosti k právním úkonům na

straně nezletilého ve spojení se systémem souhlasů k úkonům ze strany zákonného zástupce a navazujícím

zákonným zákazem udělovat souhlas k některým úkonům podle § 36, a to v případech, ve kterých je potřeba

souhlasu soudu podle § 898, je pro běžného uživatele zákona velice matoucí a nepřívětivá. Doporučujeme zcela

vypustit navržené znění § 36 a přepracovat textaci § 898.

Vysvětleno Ustanovení je obdobou stávajícího pravidla obsaženého v § 36 OZ, 

které zákaz vztahuje k samostatnému jednání nezletilého. Úprava 

textace pouze reflektuje novou koncepci svéprávnosti, která je vázána 

na souhlas rodiče - § 898 OZ se týká jednání rodiče za dítě, navrhované 

ustanovení § 36 OZ se týká souhlasu k samostatnému jednání dítěte.
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48 MF P OZ 899 Z Považujeme za velice problematický předpoklad, že se bude prokazovat výše majetku čerstvě zletilé osoby, a to

dokonce zpětně (po podání žaloby nebo při výkonu exekučního titulu). 

Je třeba si uvědomit, že osoby, které čerstvě dosáhly plné zletilosti, standardně nebudou disponovat žádnými

daňovými přiznáními, ani podobnými výkazy. Běžně nebudou podílníky v obchodních korporacích, ani nebudou

disponovat mnoha zápisy ve veřejných registrech, které by vypovídaly o jejich majetnosti. Jediným reálným

nástrojem, kterým v takových situacích disponuje obecný soud, je čestné prohlášení žalovaného o majetnosti.

Získat jakékoliv jiné důkazy o majetkové situaci k určitému okamžiku v minulosti bude velice problematické, až

nemožné. 

Zároveň není z návrhu zřejmé, a bylo by to vhodné vyjasnit, koho bude tížit v této otázce břemeno tvrzení a

důkazní. Z logiky bude pravděpodobně na původně nezletilém dlužníkovi, aby svůj majetek (resp. jeho absenci) k

určitému datu prokázal. Tento dlužník však bude mít zájem pouze na tom, aby byl k okamžiku plné zletilosti

prokázán nulový majetek. Takový stav donutí většinu věřitelů k podání žaloby jak na dlužníka, tak na osobu, která

dala k předmětnému jednání souhlas. Tímto však žalované osoby vystavíme minimálně eticky nepříjemné situaci,

kdy např. rodič bude prokazovat, že jeho dítě mělo majetek, který odpovídá pohledávce, a proto rodič sám za

dluhy neručí, kdežto dítě se bude snažit prokázat, že žádný majetek nemělo, a tudíž jeho rodič lže. Nejsme si jistí,

zda je správná cesta, aby se do budoucna jednalo o poměrně standardní procesní situaci. Zároveň tím zmnožíme

počty účastníků v jednotlivých řízeních, což přinese náklady nejen pro justici.

K tomu přistupuje skutečnost, že standardně je většina pohledávek (i těch z dětských dluhů) řešena při správě

větších dluhových portfolií pomocí zkráceného rozkazního řízení, ve kterém na podobné (pravděpodobně

návrhové) úvahy soudu o majetnosti žalovaných není vůbec prostor. Lze předpokládat, že dané pravidlo, bude mít

v praxi dopad minimální.

Akceptováno jinak Ustanovení § 899 OZ bylo komplexně přepracováno. Podle nového 

znění § 899 OZ se v obou variantách uplatní omezení vymahatelnosti 

dluhu po dítěti ve všech případech kromě jednání při provozování 

obchodního závodu podle § 33 OZ. Omezení má podobu možnosti 

uspokojit pohledávky vzniklé před dosažením plné svéprávnosti 

dlužníka pouze z majetku dlužníka, který nabyl v tomto období. Výše 

jmění nezletilého se tak nebude zjišťovat, věřitel se pouze nebude moci 

uspokojit z později nabytého majetku.

Rozkazní řízení návrh vůči nezletilému vylučuje (viz navrhované změny 

občanského soudního řádu).

49 MF P OZ 2048 Z Viz připomínka k § 899. Akceptováno Ustanovení § 2048 OZ bylo komplexně přepracováno. Nově se k 

ujednání, kterým se zavázala k plnění smluvní pokuty strana, která v 

době porušení povinnosti nedovršila patnácti let, nepřihlíží. Ujednal-li 

však smluvní pokutu za takovou stranu její zákonný zástupce nebo 

udělil-li k tomu souhlas, je k plnění smluvní pokuty zavázán sám. Výše 

jmění nezletilého se tak nebude zjišťovat.

50 MF P OZ 1932 Z Navržená úprava umožňuje minimálně dva různé výklady. Na úpravu v odstavci 2 se lze dívat tak, že upravuje

pořadí hrazení dospělých pohledávek ve spotřebitelských vztazích. Dospělou pohledávkou je pak vždy např.

jednotlivá splátka úvěru, která je po splatnosti, případně již zesplatněný úvěr, nebo úvěr, který není hrazen v

splátkách a již dospěl na základě výzvy podle zákona nebo podle původní dohody k určitému datu.

V těchto případech se pak aplikuje nové pravidlo v navrženém § 1932 odst. 2, tedy u jednotlivé splátky, případně u

celého dluhu (úvěru), je-li splatný, se hradí nejprve jistina a následně další příslušenství. Aplikovat se pak toto

ustanovení bude pouze v situaci, ve které dlužník nebude hradit celou dospělou splátku (či celý dospělý dluh)

najednou včetně veškerého příslušenství a nákladů, což může umožnit některým dlužníkům dostat se ze situace,

kdy jeho dluh v prodlení narůstá natolik, že ho fakticky nemůže splatit (vždy bude splácet maximálně příslušenství

dluhu, které bude k jistině nadále přirůstat, aniž se vlastní jistina jakkoliv snižuje).

Obáváme se však možného druhého výkladu, a to že se v případě odstavce 2 jedná o obecné pravidlo, které má za

cíl ovlivnit značnou část finančních produktů i v situacích, ve kterých k tomu není důvod. 

Z důvodové zprávy, ze zprávy RIA i z jazykového znění navrženého odstavce 2, který nemá jasnou vazbu na

odstavec 1, totiž vyplývá, že by mohlo jít o paušální zákaz stávajícího standardního anuitního splácení úvěrů

umožňujícího věřiteli průběžné (nikoli až následné) uplatňování úroků na dlužníkovi. To by znamenalo nejen

výrazný zásah do obecné praxe sjednávání úvěrových smluv, ale též zásah do konkrétních finančních produktů,

které počítají se splácením pouze úroků a splacením jistiny najednou na konci sjednané doby (překlenovací úvěr ze

stavebního spoření, nebo úvěry, kde se počítá s budoucím prodejem nemovitosti za účelem splacení dlužné jistiny).

Takovou úpravu považujeme za krajně nežádoucí a neodůvodněnou.

Problematický by byl tento výklad mimo jiné i z pohledu státní podpory úvěrů na bydlení v podobě odečitatelnosti

úroků z hypotéky z daňového základu. Ta je nyní nastavena tak, aby dopad této podpory na daňového poplatníka

byl největší na začátku, v době pořízení bydlení a postupem času význam podpory klesá s tím, jak se mění v

jednotlivých letech poměr úroků a jistiny. Taková podpora má smysl, neboť lze předpokládat, že v průběhu času

dojde k růstu příjmů poplatníka, a tedy že splátky pro něj budou postupně méně zatěžující.

Uvítali bychom další diskuzi nad tímto tématem a výslednou podobou § 1932. Pokud je cílem této novely mj. řešit

problém dluhové pasti, ze které se dlužník nemůže dostat, neboť jeho prostředky postačí pouze na (částečnou)

úhradu přibývajících úroků a dalších nákladů, je nutné to při případné úpravě § 1932 vyjádřit jednoznačně v 

Akceptováno Návrh bude upraven ve smylu připomínky Výsledné řešení by mělo být 

produktově neutrální. Úprava by se měla uplatnit pouze tehdy, je-li 

dlužník v prodlení s plněním pohledávky. Ustanovení by nemělo být 

vykládáno tak, že obsahuje zákaz anuitního splácení úvěru umožňujícího 

věřiteli průběžné uplatňování úroků. Bude vyjasněno, že se ustanovení 

použije i tehdy, je-li dlužník v prodlení s plněním jednotlivé splátky. V 

takovém případě se plnění přednostně započte tu část splátky, která 

odpovídá jistině. Neměl by tedy být již možný ani výklad, podle něhož 

by dlužník při prodlení s jednotlivou splátkou přednostně plnil již jen na 

jistinu celé pohledávky. Věřitel by tedy po něm mohl nadále v rámci 

každé další splátky požadovat průběžně ujednané úroky. Rovněž bylo 

vyhověno  požadavku, aby započtení plnění na úroky předcházelo 

započtení plnění na úroky z prodlení. Upravené ustanovení § 1932 odst. 

2 OZ by mělo po úpravě znít takto: "Je-li dlužníkem spotřebitel, který 

je v prodlení s plněním dluhu, započte se plnění nejprve na náklady již 

určené, pak na jistinu pohledávky, poté na úroky a nakonec na úroky z 

prodlení. Bylo-li ujednáno plnění dluhu ve splátkách, použije se věta 

první na splatnou část dluhu. ".
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51 MF P OZ RIA Z 1. V materiálu je nejasně vymezený současný problém na trhu a cíl, kterého se má případným státním zásahem

(navrhovaným legislativním řešením) dosáhnout. Není tak zřejmé, zdali je podstatou problému obecně vysoká

nákladovost úvěrů (případně, kterých z nich), specifické konstrukce a parametry úvěrových produktů (objektivně

neumožňující dlužníkovi závazek splatit), postupy při prodlení apod. Absentuje rovněž analýza již zavedených

právních nástrojů ochrany dlužníka podle zákona o spotřebitelském úvěru. Doporučujeme také materiál

konzultovat s profesními a spotřebitelskými sdruženími zabývajícími se dluhovou problematikou a spotřebitelskými

úvěry.

Akceptováno Materiál bude upraven a bude vyjasněno, že problém není spatřován v 

nákladovosti úvěrů, konstrukci a parametrech produktů ani postupech 

při prodlení, ale především v potenciálu stávající úpravy započítávání 

plnění na vnitřně strukturovaný dluh obsažené v občanském zákoníku 

ke vzniku dluhové spirály při prodlení dlužníka s jeho plněním. Z tohoto 

důvodu není v tuto chvíli potřebná ani analýza nástrojů ochrany 

dlužníka podle zákona o spotřebitelském úvěru, neboť tyto nástroje jsou 

zaměřeny na jiné návrhem neřešené problémy, které zároveň nespadají 

do působnosti Ministerstva spravedlnosti. Konzultace materiálu se 

zainteresovanými zástupci organizací proběhla v rámci připomínkového 

řízení.

52 MF P OZ RIA Z 2. Modelové propočty uváděné (a graficky ilustrované) v části 2 neodpovídají finančně-matematickým zásadám, a

nelze je tak užívat při argumentaci ve prospěch či neprospěch jednotlivých variant. Má-li např. dlužník závazek

splatit 50 000 Kč (viz model A) při 10% roční úrokové sazbě a sjednané splátce ve výši 5 000 Kč měsíčně, uhradil

by ho při standardním anuitním splácení již po 11 splátkách a při celkovém úroku ve výši 2 429,24 Kč. Uváděným

17 měsícům by při splátce 5 000 Kč odpovídala značně vyšší úroková sazba (80 %) a úroky v součtu 35 000 Kč.

Jinými slovy, úroková sazba, výše splátky a délka splácení nejsou vzájemně nezávislé veličiny. Akceptuje-li

předkladatel argumentaci, že stávající § 1932 neupravuje strukturu spotřebitelského úvěru (tj. dohodu věřitele s

dlužníkem o způsobu splácení a splacení úvěru) a že by se v tomto ohledu nemělo do budoucna nic měnit, měla by

tato pasáž být v ZZ RIA zásadně modifikována či z ní zcela vypuštěna.

Akceptováno Zmíněná pasáž bude upravena.

53 MF P OZ RIA Z 3. Jedním z deklarovaných cílů navrhované úpravy (viz kapitola 1.7.3) je zachování dostupnosti finančních

produktů. Tento dopad však není nijak analyzován, tj. není vůbec uvažováno, že vlivem nemožnosti věřitele

uplatňovat na dlužníkovi úrokové náklady průběžně (ale až po úplném umoření jistiny), bude věřitel hledat cesty k

finanční kompenzaci. Nelze očekávat, že taková kompenzace by se obešla bez cenového nárůstu – tj. bez navýšení

smluvní úrokové sazby. S takovou eventualitou však předkladatel nepracuje, nepromítá ji do modelových

propočtů.

Akceptováno Materiál bude upraven a bude vyjasněno, že cílem návrhu není vyloučit 

možnost věřitele průběžně uplatňovat na dlužníkovi úrokové náklady.

61 MMR P OZ 899 Z 2) Konstrukce zákonného ručení zákonných zástupců za dluh nezletilého ve výši přesahující jeho jmění (resp. za

splnění smluvní pokuty podle § 2048 odst. 3), který je (v uvedené výši) naturální obligací, je nestandardní a je

otázkou, zda je takové řešení s ohledem na obecnou právní úpravu ručení zcela vhodné. První odchylka od

obecných ustanovení o ručení, kterou si taková úprava nutně (s ohledem na účel předkládané úpravy spočívající v

ochraně nezletilých) vyžádá, a sice vyloučení možnosti ručitele požadovat po hlavním dlužníku vyrovnání dluhu

poté, co za něj plnil, je stanovena již v návrhu, nicméně obecná úprava ručení může obsahovat i další ustanovení,

jejichž použití na ručitelský vztah mezi nezletilým a jeho zákonným zástupcem by nepřicházelo v úvahu – nebylo by 

například nutné vyloučit i právo ručitele uplatnit námitku dlužníka, že věřitelem požadované plnění je naturální

obligací (§ 2023 odst. 1 OZ)? Kromě toho se formulace zmíněné odchylky od obecné úpravy obsažené v návrhu

nejeví striktně vzato jako zcela dostatečná s ohledem na znění § 1937 odst. 2 OZ, které stanoví, že okamžikem

splnění dluhu ručitelem dochází k přechodu (celé) pohledávky věřitele na ručitele, přičemž navrhovaná úprava

toliko stanoví, že ručitel nemůže požadovat po dlužníku vyrovnání dluhu (nevylučuje tedy použití celého 1937

odst. 2 OZ). Dále i samotná koncepce ručení předpokládající, že věřitel musí vždy nejprve vyzvat k plnění dlužníka

a až poté, co dlužník svůj dluh nesplní, může požadovat plnění po ručiteli, se v případě dluhu v podobě naturální

obligace nejeví jako zcela vhodná, neboť lze předpokládat, že nezletilý bude málokdy takový dluh plnit, a tudíž

předchozí obligatorní výzva nezletilému by byla ve většině případů bez účinku.

Dále je u navrhované úpravy ručení za dluhy dle § 899 odst. 2 problematické i to, že věřitel nebude mít zpravidla

možnost zjistit, jak vysoké je jmění dítěte, a tedy jakou částku (ve výši přesahující toto jmění) je oprávněn po

ručiteli požadovat - co když dítě zaplatí věřiteli částku nižší, než která odpovídá jeho jmění, v důsledku čehož se

věřitel, domnívaje se, že dítě uhradilo částku ve výši svého jmění, obrátí na ručitele s požadavkem úhrady celé

nezaplacené částky, avšak ručitel splní pouze zčásti s poukazem na to, že k úhradě částky nepřesahující výši jmění

nezletilého není povinen – mezitím se může dluh dítěte ve zbývající, nesplacené výši promlčet apod. Taková

úprava, podle které se věřitel bude moci po ručiteli domáhat splnění dluhu jen v takto omezené výši, kterou však

zpravidla nebude v silách věřitele spolehlivě zjistit, se tak negativně projeví především v právní sféře věřitele, k

čemuž patrně není důvod. 

S ohledem na výše uvedené požadujeme navrhovanou konstrukci ručení změnit, a to buď rozšířením rozsahu

ručení toho, kdo za nezletilého jednal nebo dal k právnímu jednání souhlas na dluhy vzniklé z těchto právních 

Akceptováno jinak Ustanovení § 899 OZ bylo komplexně přepracováno. Podle nového 

znění § 899 OZ se v obou variantách uplatní omezení vymahatelnosti 

dluhu po dítěti ve všech případech kromě jednání při provozování 

obchodního závodu podle § 33 OZ. Omezení má podobu možnosti 

uspokojit pohledávky vzniklé před dosažením plné svéprávnosti 

dlužníka pouze z majetku dlužníka, který nabyl v tomto období. Výše 

jmění nezletilého se tak nebude zjišťovat, věřitel se pouze nebude moci 

uspokojit z později nabytého majetku.

Nová formulace již nepracuje s institutem naturální obligace.

Textaci "Ručitel nemůže požadovat po dlužníkovi vyrovnání dluhu." 

považujeme za dostatečně jasné vyloučení aplikace § 1937 odst. 2 OZ , 

neboť dle našeho názoru nelze dovozovat postavení věřitele u osoby 

bez práva na vyrovnání dluhu.

Institut ručení je využíván zejména kvůli možnosti ručitele uplatnit vůči 

věřiteli všechny námitky dlužníka. Domníváme se, že typicky bude 

možné obejít se i bez předchozí výzvy nezletilého dlužníka při aplikaci § 

2021 odst. 1 OZ "výzvy není třeba, nemůže-li ji věřitel uskutečnit nebo 

je-li nepochybné, že dlužník dluh nesplní".
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64 MMR P OZ 2048 Z Viz připomínky k § 899. Akceptováno jinak Ustanovení § 2048 OZ bylo komplexně přepracováno. Nově se k 

ujednání, kterým se zavázala k plnění smluvní pokuty strana, která v 

době porušení povinnosti nedovršila patnácti let, nepřihlíží. Ujednal-li 

však smluvní pokutu za takovou stranu její zákonný zástupce nebo 

udělil-li k tomu souhlas, je k plnění smluvní pokuty zavázán sám. Výše 

jmění nezletilého se tak nebude zjišťovat.

78 MPSV P OZ Z Obecná připomínka k předloženým variantám

V rámci úpravy změn občanského zákoníku v části první návrhu zákona navrhujeme přijetí varianty I a zamítnutí

širší varianty II, která zahrnuje rovněž návrhy změn v ustanoveních § 31, § 32, § 35 a § 36 občanského zákoníku. 

Je třeba ocenit snahu Ministerstva spravedlnosti blíže upřesnit a vyjasnit úpravu svéprávnosti nezletilých dětí a

jejich způsobilosti k právním jednáním, včetně způsobilosti dětí starších 15 let. Zároveň jsme však přesvědčeni, že

jakékoliv změny ve stávající úpravě § 31 a násl. občanského zákoníku si zasluhují hlubší a delší diskusi, přičemž je

otázkou, zda by nebylo vhodné jít v této věci nejprve formou věcného záměru zákona, neboť se jedná o zásadní

statusové změny, ovlivňující celý právní řád. To znamená, že zároveň s případnými změnami v úpravě svéprávnosti

a způsobilosti k právním jednáním nezletilých v občanském zákoníku by bylo žádoucí provést revizi předpisů z

řady dalších odvětví a vyhodnotit, zda a jak se jich tyto změny dotknou, zda bude současně potřeba novelizovat

další zákony, co by se stalo, kdyby se související předpisy neupravily atd.

Provedená analýza vybraných zahraničních právních úprav ve vztahu k problematice nabývá svéprávnosti je

vynikajícím a velmi cenným podkladem. Nicméně v ní bohužel absentuje komparace s rakouskou úpravou, když ve

srovnání s německým, švýcarským či holandským občanským zákoníkem má ten český nejblíže právě k

rakouskému. Navíc vzhledem k tomu, že např. německá či holandská úprava jsou z 80. či 90. let, je třeba

reflektovat jednak aktuální právní vývoj v celoevropském kontextu, jednak rovněž obecné komentáře Výboru OSN

pro práva dítěte k Úmluvě o právech dítěte.

Obecně máme u navrhované varianty II pochybnosti o tom, zda je příhodné zvolit pojetí, podle kterého se pro

věkovou skupinu dětí starších 15 let definuje, k jakým právním jednáním způsobilí jsou, s tím, že jinak svéprávní

nebudou, respektive jejich způsobilost k právnímu jednání bude navázána na souhlas zákonného zástupce a meze

jeho souhlasu. Máme za to, že této skupině „dospělých nezletilých“ by spíše příslušel opačný princip – vymezit

negativně ta právní jednání, v nichž i tato věková skupina bude potřebovat zastoupení nebo souhlas zákonného

zástupce, s tím, že jinak budou oprávněni jednat samostatně. Tento princip by byl tentýž jako u dospělých se

soudně omezenou svéprávnost. Navíc lidé se soudně omezenou svéprávností jsou na tom zpravidla z hlediska

rozumových a volních schopností naopak hůře než nezletilí starší 15 let, pročež vyvstává legitimní otázka, proč by

tedy měli mít zachovanou svéprávnost ve větším rozsahu? 

Akceptováno jinak I vzhledem k shodnému množství připomínkových míst podporujících 

variantu I. a variantu II. bude návrh předložen na vládu v obou 

variantách.

79 MPSV P OZ 898 

odst. 2

V1 2 Z Ustanovení § 898 odst. 2 úvodní část občanského zákoníku navrhujeme ponechat v původní podobě nebo

formulační změnu provést tak, aby terminologie systematicky navazovala na § 896 a násl. občanského zákoníku,

tzn. slova „zákonný zástupce“ nahradit slovem „rodič“.

Akceptováno Ustanovení bylo upraveno ve smyslu připomínky. 
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81 MPSV P OZ 2920 

odst. 3

Z Z nově navrhovaného § 2920 odst. 3 občanského zákoníku navrhujeme vypustit ve větě první slova „nebo zákonný

zástupce, došlo-li ke škodě v důsledku zanedbání rodičovské odpovědnosti“ a ve větě druhé slova „nebo

rodičovské odpovědnosti“.

Ustanovení § 2920 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, by tedy znělo:

„(3) Škodu způsobenou nezletilým mladším patnácti let nahradí ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled, nebo

zákonný zástupce, došlo-li ke škodě v důsledku zanedbání rodičovské odpovědnosti. Nedošlo-li ke škodě v

důsledku zanedbání náležitého dohledu nebo rodičovské odpovědnosti, nahradí škodu nezletilý, způsobil-li ji činem

povahy úmyslného trestného činu nebo je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým

poměrům poškozeného.“.

Odůvodnění:

V souvislosti se zakotvením v podstatě absolutní neodpovědnosti nezletilých mladších 15 let za škodu způsobenou

jejich protiprávním jednáním se navrhuje zakotvit pravidlo o povinnosti k náhradě škody toho, kdo nad nezletilým

měl vykonávat náležitý dohled a tento dohled zanedbal, které je v současnosti obsaženo v § 2921 zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), v rámci nově navrhovaného § 2920 odst. 3

občanského zákoníku. Vedle toho se navrhuje zakotvit povinnost k náhradě škody též u zákonného zástupce,

došlo-li ke vzniku škody způsobeného protiprávním jednání nezletilého mladšího 15 let v důsledku zanedbání

rodičovské odpovědnosti. Důvodová zpráva se za účelem odůvodnění rozšíření okruhu osob potenciálně

odpovědných za škodu způsobenou protiprávním jednáním nezletilého mladšího 15 let odkazuje na judikaturu

Nejvyššího soudu, konkrétně rozsudek ze dne 20. února 2003, sp. zn. 25 Cdo 1333/2001, v němž ze strany

Nejvyššího soudu, jak uvádí sama důvodová zpráva, došlo k extenzivnímu výkladu obsahu povinnosti vykonávat

náležitý dohled. 

Domníváme se, že tato judikatura Nejvyššího soudu sama o sobě nepředstavuje dostatečný věcný důvod k přijetí

navrhované změny a že předkládaný návrh nedostatečně zohledňuje všechny dopady, které by navrhovaná změna v

podobě zakotvení povinnosti k náhradě škody v případě zanedbání rodičovské odpovědnosti mohla přinést.

Problematický je samotný pojem „zanedbání rodičovské odpovědnosti“, který je i s ohledem na obsah rodičovské

odpovědnosti velmi vágní a sám o sobě představuje otevření brány pro uplatnění morálních norem v systému

práva. Na rozdíl od povinnosti vykonávat nad člověkem se sníženými rozumovými nebo volními schopnostmi 

Akceptováno Ustanovení bylo upraveno ve smyslu připomínky. 

82 MPSV P OZ 2921 Z Navrhujeme vypustit ve větě první slova „nezletilý starší patnácti let nebo“ a v první i druhé větě vypustit slova

„nebo rodičovskou odpovědnost“. 

Ustanovení § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku by tedy znělo:

Společně a nerozdílně se škůdcem, je-li jím nezletilý starší patnácti let nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou,

nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled nebo rodičovskou odpovědnost. Není-li škůdce povinen

k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled nebo rodičovskou odpovědnost.

Odůvodnění:

V souvislosti s nově navrhovanými změnami se navrhuje upravit i § 2921 občanského zákoníku, zakotvující

solidární odpovědnost v případě, že nad člověkem, který svým protiprávním jednáním způsobil škodu, měl být

vykonáván náležitý dohled a tento náležitý dohled byl zanedbán. Navrhovaná změna přitom spočívá v jasném

vymezení osob, nad kterými má být náležitý dohled vykonáván, jakož i v založení solidární odpovědnosti nejen v

případě zanedbání náležitého dohledu, nýbrž rovněž v případě zanedbání rodičovské odpovědnosti (podobně jako

u nezletilých mladších 15 let, kde se však nejedná o solidární, nýbrž o výlučnou odpovědnost).  

Rozumíme logice, s níž je navrhováno, aby v rámci citovaného ustanovení byli výslovně uvedeni nezletilí starší 15

let a ti, kteří jsou stiženi duševní poruchou, když nově navrhovaná úprava směřuje k ukotvení neodpovědnosti

nezletilých mladších 15 let. Jako přiléhavý nicméně nevnímáme konstrukt, podle kterého by nad nezletilými

staršími 15 let měl být vykonáván náležitý dohled. To do určité míry souvisí i s rozhodnutím Nejvyššího soudu ze

dne 20. února 2003, sp. zn. 25 Cdo 1333/2001, na který poukazuje důvodová zpráva v souvislosti s návrhem

zakotvit solidární odpovědnost těch, kdo zanedbali rodičovskou odpovědnost. Nezletilí starší 15 let jsou zásadně

již dostatečně rozumově a volně vyspělí na to, aby nesli deliktní odpovědnost, což ostatně stvrzuje i ta skutečnost,

že je právní řád uznává jako zásadně způsobilými nést vůbec nejzávažnější druh deliktní odpovědnosti –

veřejnoprávní trestní odpovědnost (byť relativní). Samozřejmě se může stát, že nad určitým nezletilým bude

nezbytné s ohledem na jeho rozumovou a volní vyspělost stále vykonávat náležitý dohled, avšak v takovém případě

bude tato pokračující potřeba náležitého dohledu typicky důsledkem té skutečnosti, že daný nezletilý má mentální

či psychosociální postižení. Pro podchycení solidární odpovědnosti toho, kdo nad nezletilým zanedbal náležitý 

Částečně akceptováno Zanedbání rodičovské odpovědnosti bude z návrhu vypuštěno. 

Možnost zanedbání náležitého dohledu nad osobou starší 15 let byla v 

návrhu zachována, neboť odpovídá současnému znění občanského 

zákoníku a obecné koncepci rodičovské odpovědnosti, která končí 

nabytím plné svéprávnosti dítěte. Máme za to, že nelze novelizacemi 

jednotlivých institutů občanského zákoníku fakticky omezit výkon 

rodičovské odpovědnosti na nezletilé mladší 15 let. 

Návrh nemá za cíl vytvářet z osob starších 15 let zcela samostatně 

odpovědné osoby, naopak lze v tomto režimu vnímat posílení ochrany 

nezletilého, stejně jako jeho potenciálních věřitelů (poškozených). 

Obsah pojmu náležitý dohled umožňuje jako neurčitý právní pojem 

náležité přizpůsobení konkrétní situaci i s přihlédnutím k věku 

nezletilého. Náležitý dohled může tedy mít u nezletilých různého věku 

různou podobu. 

Vyjádření MPSV:

Chápeme, že platná právní úprava stanoví obecně povinnost nahradit 

škodu tomu, kdo zanedbal náležitý dohled nad nezletilým škůdcem. 

Formálně by tedy naše připomínka vedla ke změně platného právního 

stavu, ale fakticky podle našeho přesvědčení nikoliv. S ohledem ke 

stupni vyspělosti a autonomie dětí starších 15 let je možné zanedbání 

náležitého dohledu ze strany rodičů nebo jiných osob reálně dovozovat 

jen u mladších dětí. Naopak výslovné zdůraznění toho, že povinným k 

náhradě škody je i osoba zanedbávající náležitý dohled nad dítětem 

starším 15 let, může vést k nežádoucímu posilování paternalistického a 

ochranitelského přístupu k těmto „nezletilým dospělým“.
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83 MV P OZ 898 

odst. 2 

písm. 

b)

Z Domníváme se, že hodnota majetku, který může zákonný zástupce převést bez souhlasu soudu, je nastavena příliš

vysoko a neodpovídá pravidlu uvedenému v odstavci 1. Souhlas soudu není potřeba pouze, pokud se jedná o

běžné záležitosti, nebo o záležitosti výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Je otázkou, zda lze

nabývání, zcizování nebo zatěžování majetku v hodnotě až 341 000 Kč (viz § 2 zákona 

č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů) skutečně považovat za běžnou

záležitost. S ohledem na vypuštění původního textu písmene b) by se navíc mohlo jednat o celý majetek dítěte nebo

jeho podstatnou část.

Dále upozorňujeme, že navrhované znění písmene b) je v rozporu s písmenem c), které uvádí, že v případě

nabývání daru, dědictví nebo odkazu [tedy okruh situací spadající také do nově navrhovaného písmene b)] je

potřeba souhlasu soudu, pokud se jedná 

o majetek nikoliv zanedbatelné hodnoty. Požadujeme tedy novelizační bod 3 vypustit.

Akceptováno jinak Ustanovení § 898 odstavec 1 a 2 byl v reakci na tuto a obdobné 

připomínky rozdělena. Nově obsahuje odstavec 2 pouze taxativní výčet 

právních jednání, pro které je vždy potřeba přivolení soudu, zatímco 

obecné pravidlo odstavce 1 zůstává nezměněno, materiálně se však 

odpojením od odstavce 2 jeho dopad výrazně rozšířil, protože již nelze 

kategorii právních jednání mimo "běžné záležitosti, nebo záležitosti sice 

výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty" vztahovat k 

výčtu obsaženému v odstavci 2.

Písmeno c) bylo přeformulováno a nově se týká dědictví nebo odkazu v 

hodnotě podle pismene b).

Vyjádření MV:

V případě, že bude zvolena formulace „„zatěžuje majetek jako celek, 

nebo jeho podstatnou část, ledaže hodnota tohoto majetku nebo 

podstatné části nepřesahuje částku desetinásobku životního minima 

jednotlivce“, (popř. jiná formulace se shodnými účinky), akceptujeme 

vypořádání. Navrhované doplnění textu považujeme za nutné, aby 

nedocházelo k obcházení stanovených pravidel tím, že bude nakládáno 

s téměř celým majetkem dítěte a ponechán tak zůstane majetek pouze 

nepatrné hodnoty. 

Po jednání na úrovni náměstků dne 12. 2. 2020 připomínka 

změněna na doporučující.

84 MV P OZ 899 

odst. 1

Z Dle navrhovaného ustanovení může věřitel vymáhat po dlužníkovi peněžité dluhy pouze v rozsahu, ve kterém k

tomu postačuje jeho jmění ke dni nabytí plné svéprávnosti. S takto stanoveným omezením rozsahu vymahatelného

plnění se neztotožňujeme. Došlo by tak k absurdním situacím, kdy by až do nabytí svéprávnosti dlužníka (například

i řadu let) nebylo možné určit výši částky, kterou může věřitel po dlužníkovi vymáhat. Zcela neřešitelnou by se

stala situace v případě vymáhání dlužné částky soudní cestou v době, kdy dlužník není ještě plně svéprávný, neboť

v té době nelze rozlišit, v jakém rozsahu je možné dlužníkovi uložit povinnost uhradit žalobci (věřiteli) dluh a v

jakém rozsahu se jedná již o naturální obligaci. Požadujeme navrhované ustanovení zcela přepracovat.

Obdobnou připomínku uplatňujeme také k čl. I variantě I bodu 8 a k čl. I variantě II bodu 9.

Akceptováno Ustanovení § 899 OZ bylo komplexně přepracováno. Podle nového 

znění § 899 OZ se v obou variantách uplatní omezení vymahatelnosti 

dluhu po dítěti ve všech případech kromě jednání při provozování 

obchodního závodu podle § 33 OZ. Omezení má podobu možnosti 

uspokojit pohledávky vzniklé před dosažením plné svéprávnosti 

dlužníka pouze z majetku dlužníka, který nabyl v tomto období. Výše 

jmění nezletilého se tak nebude zjišťovat, věřitel se pouze nebude moci 

uspokojit z později nabytého majetku.

85 MV P OZ 2920 Z Doplnění slov „v úplnosti“ považujeme za problematické, neboť není zřejmé, jak striktně by bylo v praxi

vykládáno. Již v současné době soud přezkoumává, do jaké míry byl nezletilý schopný ovládat své jednání a

posoudit jeho následky. Zajisté není možné vztahovat povinnost nezletilého nahradit škodu například k podrobným

znalostem konkrétních předpisů, výši hrozící škody, případných sankcí, které se s porušením jeho povinnosti pojí,

když tyto znalosti nemá v úplnosti mnohdy ani plně svéprávná osoba. Pro to, aby osoba odpovídala za své jednání,

dle našeho názoru postačuje, aby si byla vědoma nebezpečnosti (popřípadě nedovolenosti) svého jednání a rizika

způsobení škody. Odvoláváme se například na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2013, sp. zn. 25 Cdo

3298/2012, podle kterého je již ve věku 11,5 let nezletilý způsobilý rozeznat nebezpečnost svého jednání (házení

těžkých předmětů po jiných osobách) a nést za něj zodpovědnost. Zvláště v souvislosti s tím, že se budou § 2920

odst. 1 a 2 nově vztahovat pouze na osoby starší patnácti let, považujeme vložení slov „v úplnosti“ za nadbytečné. 

Také se jedná o nesystémovou změnu, neboť v dalších předpisech je nadále rozsah odpovědnosti nezletilých a

osob stižených duševní poruchou za škodu upraven obdobně, jako je tomu v současném znění § 2920 odst. 1 [viz

například § 261 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., § 102 písm. f) zákona č.

221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 263/2017 Sb.].

 Vložení slov „v úplnosti“ proto navrhujeme vypustit.

Akceptováno Ustanovení bylo upraveno ve smyslu připomínky.
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86 MV P OZ 2920 

odst. 3

Z 1. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby za škodu způsobenou nezletilým mladším patnácti let v plném rozsahu

odpovídal (až na zákonem stanovené výjimky) bez dalšího ten, kdo nad ním zanedbal dohled, nebo zákonný

zástupce, pokud zanedbal rodičovskou odpovědnost. Dle ustálené judikatury je zanedbání dohledu vykládáno

velice široce. „Účinný dohled nad nezletilým neznamená jen bezprostřední zabránění či zákaz určitého škodlivého

jednání, až když k němu již došlo, ale i celkový přístup rodičů k dosavadní výchově nezletilého a jejich výchovné

působení k tomu, aby závadné jevy v jeho chování byly odstraněny.“ (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.

2. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1333/2001). Dle navrhovaného řešení navíc nemá být brán zřetel na to, zda nezletilý

způsobil škodu úmyslně, zda se jednalo o čin jinak trestný nebo zda byl schopen posoudit následky svého jednání a

ovládat jej. V dětech tak nebude dostatečně pěstován pocit zodpovědnosti za jejich jednání. Zvláště u dětí s

výchovnými problémy by mohly nastat situace, kdy budou záměrně způsobovat škodu například v rámci školní

docházky s vědomím, že veškeré náklady na úhradu těchto škod bude nést neoblíbený učitel nebo vychovatel

(přesněji škola, která ji následně může vymáhat po dozorujícím učiteli či vychovateli).

Neakceptováno Zákonná úprava vychází z předpokladu, že úprava deliktní 

odpovědnosti má primárně za účel vypořádat majetkové poměry mezi 

škůdcem a poškozeným. Její preventivní efekt vůči nezletilým mladším 

15 let je zanedbatelný. Navrhovatel má za to, že dítě se primárně bojí 

např. výchovných opatření rodičů, výslechu na policii nebo kázeňských 

opatření školy, ne své hmotné odpovědnosti – samo ostatně typicky 

žádné prostředky nemá a hmotné dopady na svůj budoucí výdělečný 

život ještě není schopno rozumně posoudit. 

Zároveň lze doplnit, že je vysoce problematické u mladších dětí s 

nedostatečnou rozumovou a volní vyspělostí dovozovat jejich hmotnou 

odpovědnost při zanedbání náležitého dohledu jejich zákonných 

zástupců. Dále je třeba zmínit, že civilněprávní odpovědnost může mít 

na budoucí život dítěte stejně zásadní dopad jako (neexistující) 

odpovědnost trestní nebo správní.

Patologické chování jednotlivců také nelze vnímat izolovaně jako jev, 

který je řešen pouze v neutrální rovině deliktní odpovědnosti. V případě 

nezletilých lze primární prevenci spatřovat zejména v aktivním zapojení 

orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 

Po úpravách materiálu připomínka změněna na doporučující.

87 MV P OZ 2920 

odst. 3

Z 2. Dle § 89 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, není dítě

mladší patnácti let trestně odpovědné. Nelze tedy hovořit o trestném činu, nýbrž o činu jinak trestném. Navrhujeme

v tomto směru ustanovení upravit.

Vysvětleno Užitý pojem „čin povahy trestného činu“ je standardně vykládán jako 

zahrnující čin, který spáchala osoba, která jinak není trestně odpovědná. 

Srov. např. § 1481 občanského zákoníku, týkající se dědické 

nezpůsobilosti, a jeho doktrinální výklady.

88 MV P OZ 2920 

odst. 3

Z 3. Dále není dostatečně upravena situace, kdy nebyl zanedbán náležitý dohled ani rodičovská odpovědnost a

nezletilý úmyslně způsobí škodu jednáním, které ale nenaplňuje znaky činu jinak trestného, nebo spáchá čin jinak

trestný z nedbalosti. Jak je již uvedeno výše, ovládat své jednání a posoudit jeho následky může i osoba mladší

patnácti let. Bylo by tedy značně nespravedlivé k poškozeným, kdyby vůbec neměli v takovém případě právo na

náhradu škody. Stanovená možnost požadovat náhradu škody, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým

poměrům nezletilého a poškozeného, není nijak vázána na míru zavinění nezletilého a nepředpokládáme příliš časté

uplatnění tohoto institutu. Navrhujeme proto podmínky stanovené ve druhé větě navrhovaného ustanovení upravit.

Akceptováno V návaznosti na tuto a další připomínky se doplňuje odpovědnost 

zákonného zástupce i v případě, že náležitý dohled rodičem zanedbán 

nebyl, ale je to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a 

majetkovým poměrům poškozeného.
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89 MV P OZ Z Navrhovaná varianta zásadně mění koncepci způsobilosti k právnímu jednání nezletilého. Dosavadní právní úprava

stanoví, že nezletilý je způsobilý ke všemu právnímu jednání co do povahy přiměřenému rozumové a volní

vyspělosti nezletilých jeho věku, vyjma v zákoně specifikovaných právních jednání, ke kterým potřebuje souhlas

zákonného zástupce nebo soudu. Navrhovaná právní úprava však volí opačný postup, nezletilý je bez souhlasu

zákonného zástupce nezpůsobilý právně jednat, vyjma v zákoně uvedených výjimek. 

Tento koncept nepovažujeme za vhodný, neboť je z hlediska nezletilých osob (především starších patnácti let)

příliš restriktivní. Způsobuje také značnou právní nejistotu druhé smluvní straně, která nemá často reálnou možnost

zjistit, z jakého zdroje pochází prostředky, které nezletilý využívá na splnění dluhu, a zda se tedy uplatní

nevyvratitelná domněnka souhlasu zákonného zástupce (§ 31 odst. 2), zda souhlas zákonného zástupce není vůbec

vyžadován [§ 32 písm. b)] či zda je nutné z jeho strany zjišťovat, jestli zákonný zástupce s právním jednáním

nezletilého souhlasí. Dalším problémem je, že druhá smluvní strana nemá obvykle možnost zjistit, zda má nezletilý

jednoho nebo více zákonných zástupců a zda všichni souhlasí, respektive nevyjadřují svůj nesouhlas. 

Obecné podmínky předběžného souhlasu nejsou v navrhovaném předpise upraveny, předpokládáme však, že

předkladatel zamýšlel obdobnou úpravu, jaká je uvedena v § 35 odst. 3 u následného souhlasu. K platnosti

právního jednání nezletilého by tedy postačovalo, pokud by byl vyjádřen souhlas alespoň jednoho zákonného

zástupce. Pokud je však zákonných zástupců více a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich. V praxi

však nemá druhá smluvní strana možnost si tyto informace ověřit. Těžko si lze představit, že se zaměstnanec

prodejny s elektronikou ptá 17letého zákazníka, odkud má peníze, jestli má koupi odsouhlasenou, zda má oba

rodiče a jestli náhodou některý z nich proti jeho koupi nové klávesnice neprotestoval.

 Variantu II z výše uvedených důvodů proto nepodporujeme.

Akceptováno jinak I vzhledem k shodnému množství připomínkových míst podporujících 

variantu I. a variantu II. bude návrh předložen na vládu v obou 

variantách.

Vyjádření MV:

Nadále zásadně nesouhlasíme s celkovou koncepcí varianty II. 

Navrhované změny považujeme za nedůvodné a příliš restriktivní, a to 

především pro nezletilé starší 15 let. Navrhovaná koncepce navíc 

neřeší problematiku dětských dluhů lépe než varianta I, neboť 

upravuje především nakládání s prostředky, které má nezletilý k 

dispozici. Při užívání již existujících prostředků ke vzniku dluhů 

nedochází. Potřeba natolik významné změny ve způsobilosti nezletilých 

a kontrole jejich jednání ze strany zákonných zástupců oproti stávající 

úpravě nebyla předkladateli uspokojivě odůvodněna. Pouhou 

skutečnost, že obdobná úprava existuje v jiných státech, nepovažujeme 

za dostatečný důvod. S ohledem na zanedbatelné množství soudních 

sporů týkajících se způsobilosti nezletilých k právnímu jednání 

předpokládáme, že současná úprava je v mnohých ohledech 

dostatečná a není potřeba ji radikálním způsobem měnit.

V případě takto rozsáhlé změny koncepce dále požadujeme, aby jí 

předcházela dostatečná odborná debata, kterou v případě tohoto 

návrhu postrádáme.

Většinu ustanovení navíc nepokládáme za reálně využitelnou v praxi, 

neboť druhá smluvní strana nebude mít většinou možnost zjistit, z 

jakého zdroje pochází prostředky, které nezletilý využívá ke splnění 

dluhu (a sám předkladatel uváděl, že zjišťování těchto informací po 

něm nelze ani požadovat). Lze tedy očekávat, že s ohledem na jistotu 

druhé smluvní strany bude požadován následný souhlas zákonného 

zástupce vždy, a to i v situacích, kdy má nezletilý zákonné právo jednat 
90 MV P OZ 31 V2 1 Z 1. V § 31 požadujeme upravit podmínky udělení souhlasu v případě, kdy je zákonných zástupců více, obdobně,

jako je tomu v § 35 odst. 3, včetně právní úpravy situace, kdy nezletilý právně jednal na základě souhlasu jednoho

zákonného zástupce a až následně byl vyjádřen nesouhlas druhého zákonného zástupce.

Akceptováno Do ustanovení byl doplněn odkaz na § 31 odst. 1 návrhu.

91 MV P OZ 31 V2 1 Z 2. Dále navrhujeme jasně stanovit, jak bude postupováno v případě, že nezletilý splní dluh finančními prostředky

poskytnutými jedním zákonným zástupcem (nevyvratitelná domněnka souhlasu tohoto zákonného zástupce dle

odstavce 2), přičemž druhý zákonný zástupce, který nezletilému neposkytl prostředky k samostatnému nakládání

(například jde-li o rozvedené rodiče), vyjádří s právním jednáním nezletilého nesouhlas.

Vysvětleno Textace v podobě nevyvratitelné domněnky vyjadřuje, že poskytnuté 

prostředky jsou ve výlučné dispozici nezletilého bez ohledu na následný 

názor kteréhokoli rodiče. Nová koncepce souhlasu zákonných zástupců 

pak předpokladá souhlas jediného rodiče jako dostačující pro platnost 

právního jednání (viz níže).

92 MV P OZ 31 V2 1 Z 3. Navrhujeme upravit podmínky vzetí souhlasu zákonného zástupce zpět obdobně, jako je tomu v současném § 32

odst. 1.

Vysvětleno Současný § 32 občanského zákoníku se v praxi ukázal jako nevhodný a 

nevyužíváný. Nové znění dává pravidlo pro souhlas zákonných zástupců 

do souladu s obecným pravidlem pro výkon rodičovské odpovědnosti 

obsaženým v § 876 odst. 3 občanského zákoníku. Případný nesouhlas 

druhého zákonného zástupce by neměl mít dopad na platnost jednání 

nezletilého, bude však možné vyloučit odpovědnost zákonného 

zástupce z případné dluhy z tohoto jednání

93 MV P OZ 31 

odst. 2

V2 1 Z 1. Upozorňujeme, že druhá smluvní strana nebude mít ve většině případů možnost zjistit, z jakého zdroje pochází

prostředky, které nezletilý využívá na splnění dluhu, a zda se tedy uplatní nevyvratitelná domněnka souhlasu

zákonného zástupce či nikoliv. Je proto otázkou, nakolik bude v praxi navrhované ustanovení využíváno, neboť se

z pohledu druhé smluvní strany jeví výhodnějším vyžadovat souhlas zákonného zástupce vždy, než riskovat

neplatnost smlouvy.

Vysvětleno Ustanovení rozšiřuje sféru samostatného jednání nezletilého. Rodič 

může prokázat, že peněžité prostředky, kterými dítě zapravilo dluh, 

nebyly jeho kapesným, ale například je dítě někomu odcizilo. 

Nepředpokládáme, že by v praxi vyvolávalo spory. Obdobné pravidlo je 

běžné v řadě zahraničních právních řádů a nečiní problémy. Ustanovení 

je postaveno na předpokladu dobré víry, přičemž napadání jednání 

nezletilého z uvedeného důvodu by mělo v praxi být zcela výjimečné.

94 MV P OZ 31 

odst. 2

V2 1 Z 2. Dle navrhovaného odstavce 3 je nezletilý způsobilý jednat i bez souhlasu zákonného zástupce, pokud je to

výlučně k jeho prospěchu (například přijmout peněžní dar od příbuzného). Nesouhlasíme proto s tím, aby nezletilý

mohl splnit dluh pouze prostředky, které mu byly poskytnuty třetí osobou se souhlasem zákonného zástupce,

neboť by tím bylo prakticky zabráněno nezletilému prostředky získané dle odstavce 3 samostatně využívat.

Akceptováno Ustanovení bylo upraveno ve smyslu připomínky. Je ovšem nutné 

zmínit, že se jedná o dvě rozdílná a na sobě nezávislá pravidla. Pravidlo 

v odstavci 2 rozšiřuje sféru samostatného jednání dítěte, zatímco 

pravidlo v odstavci 3 mu umožňuje pouze nabývat prostředky, nikoliv 

jimi disponovat.
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95 MV P OZ 32 

písm. 

b)

V2 1 Z Chápeme snahu předkladatele zabránit tomu, aby se do volné dispoziční sféry mladistvého bez dalšího dostaly

finanční prostředky, které získal závislou prací před dovršením patnácti let věku. Zásadně však nesouhlasíme se

závěry předkladatele, který v důvodové zprávě k tomuto bodu interpretuje zájmeno „svou“ tak, že se vztahuje

pouze ke mzdě, platu, stipendiu nebo jinému obdobnému příjmu, které nezletilý nabyl po dosažení věku patnácti

let. Nejen, že pro tento výklad neexistuje v textu zákona žádné opodstatnění, a contrario by tak veškeré finanční

prostředky, které získal ze závislé činnosti před dosažením toho věku, nebyly „jeho“, což zcela odporuje základním

zásadám pracovního práva a vyvstávala by otázka, kdo by byl jejich vlastníkem. Jako důvody předkladatel uvádí,

že je tato závislá činnost málokdy vykonávána v důsledku samostatného rozhodnutí nezletilého a docházelo by ke

sporům při dispozici zákonných zástupců s těmito prostředky. Tuto argumentaci považujeme za bezpředmětnou.

Důvody pro výkon závislé práce jsou z hlediska vlastnictví příjmu z nich irelevantní. Dále si nejsme jistí, jaké

problémy při dispozici zákonných zástupců s těmito prostředky by mohly v souvislosti s uvedenou situací nastat.

Připomínáme, že získané prostředky jsou stále výhradním vlastnictvím nezletilého a zákonní zástupci s nimi musí

nakládat s péčí řádného hospodáře stejně jako s celým majetkem nezletilého.

Navrhujeme upravit důvodovou zprávu a v textu zákona jasně stanovit, že bez souhlasu zákonného zástupce může

nakládat nezletilý starší patnácti let pouze se mzdou, platem, stipendiem nebo jiným obdobným příjmem, které

získal po dovršení věku patnácti let.

Akceptováno Ustanovení bylo upraveno ve smyslu připomínky.

96 MV P OZ 32 

písm. 

c)

V2 1 Z Nesouhlasíme se závěry obsaženými v důvodové zprávě k tomuto novelizačnímu bodu, že ujednání například o

kontokorentu nebo revolvingu, které sjedná samostatně nezletilý, by byla stižena absolutní neplatností. S ohledem

na změnu § 36 a § 898 se v tomto případě totiž dle našeho názoru neuplatní § 898 odst. 3, nýbrž § 581, na základě

kterého bude takové jednání stiženo pouze relativní neplatností. Pokud je úmyslem předkladatele zavést v takovém

případě absolutní neplatnost, je nutné tak výslovně uvést v zákoně.

Akceptováno Navrhovatel se domnívá, že obecná absolutní neplatnost právního 

jednání nezletilého mimo rozsah jeho svéprávnosti (dovozovaná 

doktrínou) by ve spojení s navrhovaným § 36 a § 898 občanského 

zákoníku umožňovala uspokojivě řešit případy smluv o účtu 

umožňujících úvěrování. Explicitní zákaz smluv o účtu, jejichž součástí 

je spotřebitelský úvěr, byl však v návaznosti na tuto a další připomínky 

do navrhovaného § 32 OZ doplněn.

97 MV P OZ 35 

odst. 1

V2 1 Z 1. Navrhovaná pravidla pro udělení dodatečného souhlasu považujeme za značně problematická s ohledem na

právní jistotu a dobrou víru, neboť ponechávají druhou smluvní stranu v naprosté nejistotě, zda je smlouva

uzavřená s nezletilým platná, či nikoliv, přičemž tento stav se může v čase proměňovat v závislosti na

skutečnostech, které tato strana nemá žádnou možnost ovlivnit. Udělil-li jeden ze zákonných zástupců následný

souhlas, považuje se jednání nezletilého od počátku za platné, druhá smluvní strana tak zcela legitimně považuje

právní jednání za bezvadné. Nebyl-li však druhý zákonný zástupce o tomto jednání informován (typicky v případě

rozvodu rodičů) nebo pokud se nijak nevyjádřil, má dle důvodové zprávy k návrhu zákona časově neomezenou

možnost učinit právní jednání nezletilého neplatným, vyjádří-li kdykoliv následně svůj nesouhlas (§ 35 odst. 3).

Zákon musí poskytnout přiměřenou míru ochrany nejen nesvéprávnému, ale také druhé smluvní straně, pokud

jedná v dobré víře. Domníváme se, že právo na takové dodatečné vyjádření se zákonného zástupce k jednání

nezletilého by nemělo být neomezené a mělo by podléhat promlčecí lhůtě. V této věci upozorňujeme, že i pro

námitku neplatnosti právního jednání běží promlčecí lhůta, je tedy značně nevhodné v případě vyvolání relativní

neplatnosti právního jednání ze strany druhého zákonného zástupce žádnou lhůtu nestanovit.

Akceptováno Koncepce následného souhlasu byla upravena tak, aby k platnosti 

právního jednání postačoval souhlas jediného zákonného zástupce bez 

možnosti druhého tento souhlas napadat. Do navrhovaného § 899 odst. 

2 byl doplněn odkaz na § 876 odst. 3 občanského zákoníku, podle 

kterého jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, 

která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého 

rodiče. V souladu s dosavadní koncepcí výkonu rodičovské 

odpovědnosti tak bude souhlas druhého zákonného zástupce 

presumován a tento bude mít pouze možnost vyvracet domněnku 

souhlasu, aby se vyhnul zákonnému ručení za dluhy z tohoto právního 

jednání vzniklé.

98 MV P OZ 35 

odst. 1

V2 1 Z 2. Problematické je také zavedení možnosti učinit jednání nezletilého od počátku platným tak, že ho jednající sám

schválí poté, co nabyde plné svéprávnosti. Přestože je možné uvažovat o možnosti nahradit chybějící projev vůle

zákonného zástupce následným projevem vůle jednajícího, který nabyl plné svéprávnosti, a odstranit tak relativní

neplatnost jeho jednání, je nutné stanovit jisté podmínky. K následnému souhlasu a jednostranné konvalidaci

právního jednání nemůže dojít, pokud dal jeho zákonný zástupce v době trvání nesvéprávnosti již třetí osobě

najevo nesouhlas s tímto jednáním, nebo pokud byla namítnuta neplatnost jednání. I zde považujeme za nutné, aby

právo k udělení následného souhlasu podléhalo promlčení.

Vysvětleno Odkazujeme na závěry doktríny ve vztahu k obdobnému § 65 odst. 2 

občanského zákoníku (následné schválení zesvéprávněným), které 

poukazuje na nemožnost následného schválení opatrovancem v případě, 

že opatrovník již s tímto jednáním vyjádřil nesouhlas, vzhledem k 

zásadě dobré víry a poctivosti obsažených v § 7 občanského zákoníku 

(viz např. Svoboda in Švestka, Dvořák, Fiala a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I. Praha Wolters Kluwer, a.s., 2014, str.256).

 Lze také dodat, že v případě, kdy by se druhá strana cítila touto 

možností ohrožena, může požádat o souhlas podle navrhovaného § 35 

odst. 2 OZ, který postihuje jakýkoliv následný souhlas po uplynutí dvou 

týdnů od výzvy zdánlivostí.

Uvedené bude doplněno do důvodové zprávy. 
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99 MV P OZ 35 

odst. 1

V2 1 Z 3. Předkladatel také zavádí zcela novou koncepci odvolání projevu vůle ve chvíli, kdy jsou již s tímto projevem

spojeny právní následky. V okamžiku, kdy došel druhé straně souhlasný projev vůle, došlo k uzavření smlouvy,

která je sice z důvodu absence souhlasu zákonného zástupce relativně neplatná, avšak existuje a považuje se za

platnou (§ 586 odst. 2). Na ochranu druhé smluvní strany v úvahu tedy připadá spíše dovolání se neplatnosti

právního jednání, nikoliv odvolání projevu vůle.

Akceptováno Poslední věta byla z ustanovení vypuštěna.

100 MV P OZ 35 

odst. 2

V2 1 Z S ohledem na § 35 odst. 3 a právní jistotu smluvních stran navrhujeme jasně stanovit lhůtu nejen pro vyjádření

souhlasu zákonného zástupce, ale i pro vyjádření nesouhlasu (odporu) zákonného zástupce s právním jednáním

nezletilého.

Akceptováno jinak Možnost odporování souhlasu druhého zákonného zástupce byla z 

návrhu vypuštěna. Zákonný zástupce bude mít pouze možnost vyvracet 

domněnku souhlasu podle § 876 odst. 3 občanského zákoníku a 

vyhnout se tak ručení za dluhy z právního jednání.

101 MV P OSŘ Z Navrhujeme do navrhovaného předpisu vložit přechodná ustanovení upravující právní režim probíhajících řízení,

která byla zahájena před nabytím účinnosti navrhovaného předpisu.

Vysvětleno Domníváme se, že doplnění přechodných ustanovení k procesní úpravě 

by bylo nadbytečné. Obecně platí, že jestliže nestanoví procesní předpis 

jinak, postupuje se podle účinné úpravy s tím, že dosud vydané úkony 

zůstávají nedotčeny. Uvedené bude stručně shrnuto v důvodové zprávě.

109 SMSČR P Z SMS ČR důrazně upozorňuje předkladatele, že jako sdružení obcí s celostátní působností je podle čl. 8 ve spojení s

čl. 5 odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem u návrhů týkajících se

působnosti obcí.

Přestože takovým návrhem je z výše uvedených důvodů nesporně i předkládaný materiál, SMS ČR nebylo v

elektronické knihovně jako připomínkové místo označeno. Proto apelujeme na předkladatele, aby se taková situace

již v budoucnu neopakovala.

Akceptováno jinak Předkladatel bere na vědomí.

113 UZSČR P OZ Z Návrh jako celek podporujeme, neboť zásadně přispěje k prevenci vzniku dluhů nezletilých, které mají rdousivý

efekt na jejich vlastní ekonomickou aktivitu v dospělosti. Konkrétně preferujeme komplexnější variantu č. 2.

Akceptováno jinak I vzhledem k shodnému množství připomínkových míst podporujících 

variantu I. a variantu II. bude návrh předložen na vládu v obou 

variantách.

114 UZSČR P OZ 898 Z V návrhu znění § 898 by bylo vhodné odstranit vnitřní nejednotnost co do užití pojmu „rodič“ a „zákonný

zástupce“ a použít v odstavci (1), (2) i (3) pojem „zákonný zástupce“, který je použit i na jiných místech této

právní úpravy.

Odůvodnění: 

Text zákona by měl být na všech místech vnitřně konzistentní.

Akceptováno jinak Ustanovení bylo upraveno. Pojem "zákonný zástupce" byl nahrazen 

pojmem "rodič", který je v souladu s terminologií části druhé hlavy 

druhé občanského zákoníku.

166 Česká asociace pojišťovenP OZ 899 Z Nesouhlasíme s uvedeným ustanovením. Navrhujeme vypustit z obou variant. 

Odůvodnění:

Navrhované ustanovení zcela zásadně nabourává celou koncepci svéprávnosti osoby. Pokud je osoba svéprávná k

učinění nějakého právního jednání (tedy může podle práva platně jednat), znamená to z povahy věci, že je

svéprávná k tomu, aby posoudila následky takového jednání. Pak by ale tyto následky měla v plném rozsahu nést.

Ručení osoby, která za nezletilého jednala nebo k právnímu jednání udělila souhlas, se neuplatní na situace, kdy je

nezletilý svéprávný jednat samostatně. Navrhovaná úprava by znamenala, že z platného právního jednání učiněného

dítětem by se věřitel reálně nemohl domáhat splnění závazku druhou stranou. To za situace, kdy je nereálné, že by

věřitel mohl majetkové poměry dítěte ověřit.

Kromě výše uvedené zásadní právní výhrady by navrhovaná právní úprava v praxi nutně vedla k omezení ochoty

právně jednat s osobou mladší 18 let, neboť by takové jednání bylo stíháno nejistotou týkající se možnosti

vymožení splnění závazku (což by bylo nutno zohlednit např. v rámci péče řádného hospodáře). Tím je také

navrhované ustanovení v rozporu s koncepcí nového občanského zákoníku, který se naopak snažil možnosti

právního jednání nezletilých osob podpořit (např. § 32 a 33 zákona č. 89/2012 Sb.). 

Ve vztahu k pojištění by mělo navrhované ustanovení dopad do uzavírání pojistných smluv pojištění odpovědnosti

z provozu motocyklů a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, tedy pojištění,

která mají primárně pojištěného (tedy i nezletilého) chránit před následky jeho deliktního jednání. Pokud je

nezletilý podle právní úpravy svéprávný k provozu na pozemních komunikacích na určitém dopravním prostředku

nebo k výkonu povolání, mělo by být stejně svéprávné také k tomu nést odpovědnost za následky takové činnosti,

a sjednat si pro případ škod způsobených takovou činností pojištění. A to opět včetně vědomí majetkových

následků uzavření takové smlouvy (zde tedy povinnosti platit pojistné). 

Nadto nemožnost dosáhnout splnění většího okruhu závazků z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se může

promítnout do navýšení výše pojistného pro ostatní řidiče (kteří řádně své povinnosti plní), neboť pojistitel má

veřejnoprávní povinnost stanovit pojistné z tohoto pojištění tak, aby bylo dostatečné pro zajištění splnitelnosti

závazků z tohoto pojištění, a do toho by se mohla promítnout právní úpravou stanovená nevymahatelnost části

závazků z tohoto pojištění týkající se uvedené skupiny osob. 

Akceptováno Ustanovení § 899 OZ bylo komplexně přepracováno. Podle nového 

znění § 899 OZ se v obou variantách uplatní omezení vymahatelnosti 

dluhu po dítěti ve všech případech kromě jednání při provozování 

obchodního závodu podle § 33 OZ. Omezení má podobu možnosti 

uspokojit pohledávky vzniklé před dosažením plné svéprávnosti 

dlužníka pouze z majetku dlužníka, který nabyl v tomto období. Věřitel 

se ovšem bude moci obrátit na zákonného zástupce nezletilého jako 

ručitele v případě, že jednal za nezletilého nebo k jeho jednání dal svůj 

souhlas.

Jak vyplývá z obšírné analýzy obsažené v důvodové zprávě a závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace, současná úprava svéprávnosti 

dostatečně nechrání nezletilé před negativními důsledky jejich právního 

jednání. Navrhovaná úprava by měla tento stav napravit. Domníváme 

se, že přepracovaná podoba návrhu by měla omezit ochotu zcela 

samostatně právně jednat s osobou mladší 18 let pouze v případech 

právních jednání, při kterých reálně hrozí vznik dluhu mladistvému (pak 

by měl kontrahent vyžadovat svolení zákonných zástupců, z jejichž 

majetku se pak bude moci hojit). Tento důsledek lze považovat za 

pozitivní a v souladu s ústavněprávním požadavkem na zvláštní ochranu 

dětí a mladistvých, která by se měla projevit i v záruce dětství bez dluhů 

(viz např. nález Ústavního soudu sp. zn.  I. ÚS 1775/14).
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167 Česká asociace pojišťovenP OZ 2920 Z Nesouhlasíme s uvedeným ustanovením. Navrhujeme vypustit z obou variant. 

Odůvodnění:

Navrhovaná úprava je obecně nespravedlivá k poškozeným, kteří v případě škody způsobené nezletilou osobou, u

níž nedošlo k zanedbání dohledu, ponesou bez svého zavinění následky škody způsobené tímto nezletilým, často

bez možnosti žádat jejich náhradu, neboť obecně lze předpokládat, že majetkové poměry dospělého poškozeného

budou lepší než majetkové poměry nezletilého dítěte. Je třeba si uvědomit, že následky mohou být často velmi

vážné, až likvidační, včetně zdravotních (např. v případě újmy na zdraví způsobené jízdou dítěte na kole). Nadto je

uvedené ustanovení formulováno zcela vágně, naprosto nelze předvídat, v jakém rozsahu bude škůdce v

konkrétním případě povinen škůdce škodu nahradit, čeho se má poškozený domáhat, když zpravidla bude zcela

mimo jeho možnosti majetkové poměry dítěte ověřit. 

Pro snížení náhrady škody slouží již zavedený právní institut, a to snížení náhrady podle § 2953 zákona č. 89/2012

Sb., který umožňuje snížit náhradu škody z důvodů zvláštního zřetele hodných, přičemž se bere na zřetel také na

majetkové poměry škůdce a poškozeného. Lze se domnívat, že případy, na které cílí navrhovaná novelizace, by

mohly být předmětem pro posuzování podle § 2953, není důvod tedy zcela nesystematicky a neurčitě omezovat

povinnost škůdce k náhradě škody. 

Dále považujeme za důležité si uvědomit, že na obranu před následky vzniku povinnosti nahradit škodu existuje

pojištění, a nic nebrání rodičům odpovědnost nezletilého (případně i nezletilému v případě, kdy je pro dané jednání

svéprávný) sjednat pojištění odpovědnosti tak, aby dítě ani rodiče následky povinnosti nahradit újmu nezasáhly

(nebo nezasáhly v takovém rozsahu). Pokud k tomu nepřistoupí, domníváme se, že lze těžko přenášet následky jak

způsobení škody, tak nesjednání pojištění pro případ jejího vzniku, na poškozeného. 

Částečně akceptováno Domníváme se, že jednou ze základních funkcí pravidel deliktního práva 

je rozvrhnout náklady na uhrazení existující škody tak, aby bylo učiněno 

zadost obecným principům spravedlnosti. Jedním z těchto principů, 

vyjádřených v občanském zákoníku i v ústavní rovině, je ochrana dítěte 

jako rozumově a volně nevyspělého jedince. Jestliže dítě mladší patnácti 

let z nedbalosti způsobí škodu, aniž by nad ním byl zanedbán náležitý 

dohled (který je v judikatuře vykládán poměrně extenzivně), nelze po 

něm požadovat, aby hradilo škodu.

Uvedené argumenty lze pak také obrátit - náhrada škody může být 

finančně likvidační i pro nezletilého. Navíc nesjednání pojištění v 

případě způsobení škody samostatně odpovědným nezletilým jde i tak k 

tíži poškozeného, neboť nezletilý typicky nebude mít žádné finanční 

prostředky.

V návaznosti na tuto a další připomínky však bylo do návrhu doplněno 

ustanovení § 2921 odst. 2, podle kterého není-li nezletilý škůdce 

povinen k náhradě a ke škodě nedošlo v důsledku zanedbání náležitého 

dohledu, nahradí škodu ten, kdo má a vůči dítěti vykonává rodičovskou 

odpovědnost v plném rozsahu, je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho 

majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného. 

Ustanovením by měli být více chráněni poškození, v případech, kdy by 

jinak nezletilý neodpovídal, lze-li vzhledem k uvedeným okolnostem  

považovat za spravedlivé, aby za škodu způsobenou nezletilým 

odpovídali jeho rodiče..

169 MV P OZ 36 

odst. 2

1 Z Navrhované ustanovení je v rozporu se zákonem stanoveným rozsahem způsobilosti nezletilého k právnímu

jednání. Je-li nezletilý způsobilý samostatně jednat, nelze podmínit následky takového jednání souhlasem jiné

osoby, neboť, jak zákon sám uvádí, se jedná o samostatné jednání. Nesouhlasíme ani s tím, aby bylo ponecháno na

druhé smluvní straně, aby určila právní následky jednání nezletilého bez souhlasu (tedy určení, zda bude stiženo

relativní či absolutní neplatností). 

Navrhovaný odstavec 2 požadujeme vypustit.

Neakceptováno Následný souhlas vymíněný druhou stranou nemá být podmínkou 

platnosti právního jednání nezletilého, ale podmínkou účinnosti tohoto 

právního jednání. Způsobilost nezletilého samostatně právně jednat má 

být zachována, jím učiněné právní jednání bude platné, avšak jeho 

právní účinky budou vázány na splnění odkládací podmínky souhlasu 

zákonného zástupce. I kdyby zde navrhované ust. § 36 odst. 2 OZ 

nebylo, nic ani v současnosti, ani po novele druhé straně nebrání při 

právním jednání požadovat sjednání takové podmínky a podmiňovat 

jeho právní účinky souhlasem zákonného zástupce. Navrhovaná úprava 

má za cíl těmto případů stanovit jasný rámec s cílem rozšířit okruh 

právních jednání, do nichž mohou nezletilí vstoupit. Navrhovaná úprava 

je navíc propojena také s navrhovaným ustanovením § 899 odst. 2 OZ, 

podle něhož za peněžitý dluh z právního jednání nezletilého ručí rodič, 

který k právnímu jednání udělil souhlas. Následný souhlas má tedy i třetí 

osobě i rodiči poskytnout vyšší právní jistotu a srozumění s důsledky 

právního jednání. Možnost podmínit účinky právního jednání souhlasem 

jiné osoby nebo orgánu není ani v právním řádu neobvyklá. Není 

výjimečné ani to, že jde pouze o zákonem upravenou možnost, jako je 

tomu v předmětném případě. Příkladem je kupříkladu převod podílu ve 

společnosti s ručením omezeným, který může být podmíněn souhlasem 

orgánu společnosti a tento souhlas je podmínkou účinnosti smlouvy o 

převodu podílu (§ 207 odst. 2 ZOK). 

Vyjádření MV:

Nadále jsme přesvědčeni, že je ustanovení neúměrně restriktivní a v 

rozporu se zákonem stanoveným rozsahem způsobilosti nezletilého k 

právnímu jednání. Právě s ohledem na snahu chránit své zájmy lze 

očekávat od druhé smluvní strany, že bude ve vysoké míře požadovat 

souhlas zákonného zástupce. Zda se jedná o otázku neplatnosti či 
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