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Právní rámec 



Je výsledkem a završením procesu přehodnocení přístupu 
ke zdravotnímu postižení na celosvětové úrovni.

Medicínský model x sociální model

Účelem je podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné užívání všech LP 
a základních svobod všemi osobami se zdr. postižením a podporovat úctu 
k jejich přirozené důstojnosti. (čl. 1)

Zaručuje osobám se zdravotním postižením plné užívání všech 
lidských práv a svobod a jejich plné a účinné zapojení a začlenění 
do života společnosti.

Úmluva o právech osob 
se zdravotním postižením

VS



Úmluva o právech osob se 
zdravotním postižením v ČR

Ratifikována ČR (2009), publikována 
ve sbírce mezinárodních smluv, 
č.10/2010 (12.2.2010)

je součástí právního řádu ČR, má 
přednost před vnitrostátními zákony



Čl. 19 Nezávislý způsob života 
a zapojení do společnosti

• Osoby se ZP mají stejnou příležitost zvolit si místo pobytu, kde a s kým 
budou žít; nesmí být nuceny žít ve specifickém prostředí.

• Přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním 
službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní 
asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života a začlenění do 
společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci.



Čl. 12 Právo na právní způsobilost 
(svéprávnost)

• Čl. 12 garantuje lidem s postižením právo na svéprávnost ve všech 
oblastech života

• (odst. 3) ČR se zavázala zajistit:

• lidem s postižením přístup k pomoci a podpoře,  kterou mohou pro 
uplatnění svéprávnosti potřebovat

• Náhradní rozhodování x rozhodování s podporou 



Čl. 19 Nezávislý způsob života 
a zapojení do společnosti

• Osoby se ZP mají stejnou příležitost zvolit si místo pobytu, kde 
a s kým budou žít; nesmí být nuceny žít ve specifickém prostředí.

• Přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, 
rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, 
včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob 
života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci.



Občanský zákoník – Nové pojmy

Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva 
a povinnosti. (§ 15 odst. 1)
• Od narození do smrti

Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním 
práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). (§ 15 odst. 2)
• Plná s. se nabývá zletilostí (18 let), zplnoletněním
• Nezletilý je způsobilý právně jednat podle své rozumové a volní 

vyspělosti



Právní jednání a rozhodování

• Právnímu jednání předchází rozhodování 

• Relativní autonomie – každý z nás potřebuje určitou míru 
podpory při rozhodování 

• Čl. 12 Úmluvy zakotvuje právo každého člověka na 
svéprávnost a právo na podporu, kterou někteří lidé 
mohou při svém právním jednání potřebovat



Účel právní úpravy právního jednání I.

Zajištění práv a zájmů člověka s duševním postižením zakotvením 
pravidel pro:

1. podporu/zastoupení při realizaci právních úkonů (osobní 
záležitosti, správa majetku)
• Nápomoc, zastoupení čl. domácnosti, opatrovnictví bez omezení 

svéprávnosti

2. ochranu před zneužitím podpůrcem/zástupcem
• základní pravidla v NOZ – upraveno podrobněji jen 

pro opatrovnictví, ale obecně  nepostačují, je potřeba 
dopracovat právní úpravu



Změna paradigmatu omezení 
svéprávnosti

• Omezení svéprávnosti již není hlavní (v ČR dosud 
prakticky jediný) nástroj pro realizaci právního jednání 
člověka s postižením – prostřednictvím „náhradní“ osoby 
(opatrovník) – model „náhradního rozhodování“ (substituted
decision-making)

• ale pouze výjimečné (krajní) opatření pro zabránění 
konkrétní újmě, vedle hl. modelu „rozhodování 
s podporou“ (supported decision-making) 



Nástroje nahrazující 
omezování svéprávnosti



Základní principy podporovaného 
rozhodování

Respektováni vůle 
a preferencí jedince

Svobodná možnost volby

Správné a dostupné 
informace

Podpora vycházející 
z komunity jedince 
(community based aproach)

Pravidelná kontrola

Možnost špatného rozhodnutí 
– důstojnost risku 



Smlouva o nápomoci § 45 a násl. OZ

• Smlouva mezi podporovaným a podpůrcem (podpůrci)

• Schválená soudem 

• Založená na dobrovolnosti 

• Zachovává plnou svéprávnost podporovaného 

• Podporovanému působí rozhodování obtíže 
pro duševní poruchu



Oprávnění, povinnosti a kontrola 
podpůrce

• Podpůrce nesmí ohrozit zájmy 
podporovaného nevhodným ovlivňováním

• Podpůrce může připojit svůj podpis, 
pokud podporovaný jedná písemně 

• Podpůrce může namítat neplatnost 
právního jednání v případě vážné újmy

• Podpůrce i podporovaný mohou smlouvu 
kdykoliv ukončit oznámením soudu

Kontrola podpůrce 

• Lze upravit přímo 
ve smlouvě 
o nápomoci

• Deník podpory 



Zastoupení členem domácnosti
§ 49 a násl. OZ

Obdoba plné moci o které rozhoduje soud

Podmínky:

• Duševní porucha která brání člověku samostatně právně jednat 
• Zletilost 
• Jedinec nemá jiného zástupce (opatrovníka)
• Zástupce je příbuzným nebo sdílí se zastoupeným alespoň 3 roky 

domácnost 
• Souhlas zástupce a neprojevení nesouhlasu zastoupeným 



Zastoupení členem domácnosti
§ 49 a násl. OZ

Na co se zastoupení 
vztahuje?

• Pouze obvyklé záležitosti, jak 
odpovídají životním 
poměrům zastoupeného 
(pravidelné nákupy, platby, 
uzavírání smluv o sociálních 
službách)

Zánik zastoupení

• Zástupce za zastoupení vzdá 
• Zastoupený toto nadále 

odmítne
• Jmenování opatrovníka
• Odvolání soudem 



Opatrovnictví bez omezení 
svéprávnosti § 469 OZ

Osobě nehrozí újma opomenutím některé právní jednání učinit 
(požádat o sociální dávky)

• Jmenování soudem 

• Na návrh

• Opatrovníkem může být i veřejný opatrovník x zařízení nebo 
zaměstnanec zařízení, ve kterém opatrovaný žije 

• Opatrovník jedná spolu s opatrovaným nebo v souladu 
s jeho vůlí



Předběžné prohlášení
§ 38 a násl. OZ

• Nástroj plánování pro 
člověka do budoucna 

• Projev vůle o tom, jak 
chci aby mé záležitosti 
byly spravovány v 
případě, že  nebudu 
schopen samostatně 
právně jednat 

Jak lze pořídit předběžné 
prohlášení?

• Veřejnou listinou
• Listinou podepsanou 

dvěma svědky 



Předběžné prohlášení

Je možné prohlášení 
nerespektovat?

• Ano - podstatná změna 
okolností (§43 OZ) 

Kdy je prohlášení účinné?

• V okamžiku, kdy nejsem 
schopen samostatně 
právně jednat 



Omezení svéprávnosti



Pravidla pro omezení svéprávnosti

• jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí 

• s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti 

• musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti 
člověka postarat se o vlastní záležitosti

• soud vyvine potřebné úsilí, aby zjistil názor člověka 
– člověk si může zvolit způsob dorozumívání.



Rozsah omezení svéprávnosti

• Soud může omezit svéprávnost v rozsahu, v jakém člověk není 
pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně 
jednat.

• Soud vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně 
právně jednat omezil.

• Dorozumívací obtíže nesmí být důvodem omezení svéprávnosti 
(viz úmluva, např. čl. 21 – právo komunikovat individuálním 
způsobem)



Trvání omezení svéprávnosti

• Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na 
dobu nutnou pro její vyřízení, 

• nebo na jinak určenou určitou dobu, 

• nejdéle však na tři roky (vyjímečně 5 let).

• Uplynutím doby omezení zaniká
− Pokud není včas zahájeno nové řízení (musí být rozhodnuto nejdéle 

do 1 roku)

• Změní-li se okolnosti, soud své rozhodnutí bezodkladně 
změní nebo zruší, a to i bez návrhu.



Právní jednání při omezení 
svéprávnosti

• Omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně 
jednat v běžných záležitostech každodenního života.

• Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka
− Je platné, pokud je následně schválí opatrovník nebo jednající poté, 

co nabyl svéprávnosti.
− Za neplatné lze jednání prohlásit jen, působí-li mu újmu.
− Postačí-li k nápravě jen změna rozsahu opatrovancových

povinností, soud tak učiní, aniž je vázán návrhy stran.



Opatrovnictví (§ 465 a násl.)



Opatrovnictví (§ 465 a násl.)

• Soud jmenuje opatrovníka člověku
− je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů nebo
− vyžaduje-li to veřejný zájem. 

• Zejména tomu: 
− koho omezil ve svéprávnosti
− komu jeho zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo 

hájení práv
− o kom není známo, kde pobývá
− neznámému zúčastněnému při právním jednání 



Jmenování opatrovníka při omezení 
svéprávnosti I

• V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka.
• Soud zjistí stanovisko osoby povolané opatrovancem a pokud je způsobilá a 

souhlasí, soud ji jmenuje

Rozhoduje-li soud o jmenování opatrovníka člověku: 
• může tak učinit až po jeho zhlédnutí, nebrání-li tomu nepřekonatelná překážka; 
• musí vyslechnout jeho vyjádření nebo jinak zjistit jeho stanovisko a vycházet z něho.
• Jinak při výběru opatrovníka přihlédne k

− přání opatrovance, jeho potřebám, podnětům blízkých osob sledují-li jeho 
prospěch

• Soud dbá, aby výběrem opatrovníka nezaložil nedůvěru opatrovance k 
opatrovníkovi.



Jmenování opatrovníka při omezení 
svéprávnosti II

Opatrovníkem nelze jmenovat:

• osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance, 

• provozovatele zařízení, kde opatrovanec pobývá nebo které 
mu poskytuje služby, 

• nebo osobu závislou na takovém zařízení.



Osoba opatrovníka (§ 471 odst. 2)

1. Soud jmenuje opatrovníkem osobu, kterou navrhl opatrovanec. 

2. Není-li to možné, jmenuje:
• zpravidla příbuzného nebo jinou osobu blízkou, která osvědčí 

o opatrovance dlouhodobý a vážný zájem 
a schopnost projevovat jej i do budoucna. 

• jinou osobu, která splňuje podmínky pro to, aby se stala 
opatrovníkem, 

• veřejného opatrovníka podle jiného zákona.



Veřejný opatrovník 

• Obec, kde má opatrovanec
bydliště, anebo právnická osoba 
zřízená touto obcí k plnění úkolů 
tohoto druhu 

• Jmenování veřejného opatrovníka 
podle jiného zákona není vázáno 
na jeho souhlas



Obsah opatrovnictví

• Opatrovnictví sleduje ochranu zájmů zastoupeného 
a naplňování jeho práv.

• Opatrovník není oprávněn za zastoupeného právně 
jednat v záležitostech týkajících se 
− vzniku a zániku manželství, 
− výkonu rodičovských povinností a práv, 
− pořízení pro případ smrti, prohlášení o vydědění



IV. Povinnosti opatrovníka (§ 466)

• Udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném 
rozsahu pravidelné spojení

• Projevovat o opatrovance skutečný zájem

• Starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy

• Dbát o jeho zdravotní stav 

• Rozhoduje-li o opatrovancových záležitostech, vysvětlit 
srozumitelně povahu a následky rozhodnutí.



Další povinnosti opatrovníka 
(§ 467 odst. 1)

• Naplňuje opatrovancova právní prohlášení 

• Dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, 
včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží 
a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. 

• Není-li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů 
opatrovance.



Další povinnosti opatrovníka 
(§ 467 odst. 2)

Opatrovník dbá

• aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho 
schopnostmi 

• a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal 
i zvláštním opatrovancovým představám a přáním.



Opatrovnická rada (OR, § 472 – 485)

• Protiváha i pomoc opatrovníkovi

• Slouží ke kontrole jednání opatrovníka

• Na žádost opatrovance nebo blízké osoby

• Opatrovník svolá schůzi osob blízkých

• Sejde-li se aspoň 5 osob, může být OR zvolena

• Členem OR může být jen osoba, která o opatrovance osvědčí 
dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do 
budoucna a jejíž zájmy neodporují zájmům opatrovance

• Opatrovník nemůže být členem opatrovnické rady



Organizace hájící práva osob 
se zdravotním postižením

Organizace hájící práva osob se zdravotním postižením, která 
působí v České republice alespoň tři roky a byla s opatrovancem
v pravidelném spojení alespoň tři měsíce, má právo 

• navrhnout, aby byla svolána schůze k ustavení opatrovnické 
rady

• být členem opatrovnické rady, účastnit se jejího zasedání, 
schůze k ustavení opatrovnické rady a navrhnout soudu, 
aby rozhodnutí opatrovnické rady zrušil



Složení, schůze OR

• OR má alespoň tři členy

• Člen je volen na dobu neurčitou

• Může být odvolán soudem

• OR zasedá aspoň 1x za rok, svolá ji předseda, opatrovník, 
člen, soud

• Na zasedání pozve OR opatrovance i opatrovníka



Nelze-li OR zřídit (§ 482)

• Není-li OR (ani 1 
členná) schvaluje 
opatření opatrovníka 
soud

• Na návrh blízkých 
osob může soud 
jmenovat 1 osobu s 
působností OR

1 2



Předmět jednání OR

• Zprávy opatrovníka o jeho činnosti v záležitostech 
opatrovance 

• Vyjadřuje se 
− k soupisu jmění opatrovance a k vyúčtování jeho správy 
− k vyúčtování případné odměny opatrovníka za správu 

jmění

• Návrh na zrušení opatrovnictví, odvolání op.



Správa jmění (§ 461 – 462)

• Běžnou správu jmění provádí opatrovník

• Nejedná-li se o běžnou záležitost - vyžaduje se schválení 
opatrovnické rady nebo soudu

• Opatrovník nemůže požadovat od zastoupeného odměnu za 
zastoupení  

• Má-li povinnost spravovat jmění, lze přiznat odměnu –
o výši rozhodne soud (přihlédne k nákladům správy, k hodnotě 
spravovaného majetku, k výnosům z něho, k časové 
i pracovní náročnosti správy).



Vyúčtování správy jmění (§ 485)

• Opatrovník vyhotoví soupis spravovaného jmění do 2 měsíců 
od svého jmenování 

• Průběžné vyúčtování správy jmění každoročně vždy do 30. června 

• Mimořádné vyúčtování – je-li pro to důvod, na návrh opatrovance 
nebo opatrovnické rady (OR)

• Konečné vyúčtování

• Každé vyúčtování doručí soudu, opatrovanci
a opatrovnické radě



Nakládání s majetkem opatrovance

Bez souhlasu opatrovnické rady nesmí opatrovník: 

• nabýt nebo zcizit majetek opatrovance v hodnotě převyšující 
− částku odpovídající stonásobku životního minima
− jednu třetinu opatrovancova majetku, ledaže tato třetina 

představuje hodnotu jen nepatrnou

• přijmout nebo poskytnout zápůjčku, úvěr nebo jistotu v hodnotách 
uvedených výše



Výhradně se souhlasem soudu (§ 483)

Na základě stanoviska OR soud schvaluje:

• nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující 
− částku odpovídající pětisetnásobku životního minima
− jednu polovinu opatrovancova majetku, ledaže tato polovina 

představuje hodnotu jen nepatrnou a nejedná se o věc, která je 
pro opatrovance věcí zvláštní obliby

• přijetí nebo poskytnutí půjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách 
uvedených výše



Další rozhodnutí opatrovníka vždy schvalovaná 
soudem (§ 483) na základě stanoviska OR

• Nakládání s majetkem např.:
− Zavázat opatrovance k plnění pro člena OR
− Nakládání s nemovitostí, obchodním závodem
− Zavázat k opakovanému plnění delšímu než 3 roky
− Odmítnutí dědictví, zavázat k bezúplatnému plnění
− V dalších věcech, kde to stanovil soud

• Souhlas se změnou osobního stavu



Další rozhodnutí schvalovaná OR:

Bez souhlasu opatrovnické rady nesmí opatrovník 
rozhodnout o:

• změně bydliště opatrovance
• umístění opatrovance do uzavřeného ústavu nebo podobného 

zařízení v případě, kdy to zdravotní stav opatrovance zjevně 
nevyžaduje 

• zásazích do integrity opatrovance, jedná-li se o zákroky se 
závažnými následky, (bez závažných následků dává souhlas 
opatrovník sám)



Rozhodování opatrovníka 
o bydlišti opatrovaného v případě 

umístění do ústavu



Uzavření smlouvy o poskytování pobytové 
sociální služby opatrovníkem - § 91a ZSS

Obec s rozšířenou působností nebo opatrovník smí bez 
souhlasu osoby uzavřít smlouvu o poskytování pobytové 
sociální služby jen pokud:

a) by neposkytnutí okamžité pomoci k řešení nepříznivé sociální 
situace v důsledku projevu duševní poruchy ohrozilo vážně život 
nebo zdraví osoby samé, nebo osob v jejím okolí (posuzuje ORP na 
základě lékařského posouzení ) a zároveň

b) tuto pomoc a podporu nelze zajistit mírnějším a méně 
omezujícím opatřením (subsidiarita)



Nesouhlas s poskytováním služby 
– § 91b ZSS

Pokud osoba není schopna smlouvu o pobytové službě 
vypovědět a projevuje vážně míněný nesouhlas s jejím 
poskytováním:

• Poskytovatel je povinen do 24 hlásit tuto skutečnost soudu – OS podle 
místa pobytu a o hlášení vyrozumět i toho, kdo za osobu smlouvu uzavřel

• Oznámit soudu podezření z nepřípustného držení je oprávněn kdokoliv –
nemůže tedy jít o porušení mlčenlivosti

• O vyslovení nepřípustnosti držení rozhoduje soud v řízení podle § 84 ZŘS, 
a to s největším urychlením. Pokud by byl návrh zamítnut, nové 
řízení může být zahájeno až 30 dní od jeho právní moci



Evidence takto uzavřených smluv 
– § 91c ZSS

Poskytovatel je povinen ji vést a musí obsahovat:

• Identifikaci osoby a zástupce který jednal
• datum zahájení poskytování služby
• datum a četnost projevů nesouhlasu, 
• popis situace a jejího vyřešení
• záznam o splnění ohlašovací povinnosti

I před zavedením této povinnosti  měly být takovéto 
projevy zaznamenávány v osobní dokumentaci



Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. | Karlínské 
náměstí 12, 186 00, Praha 8 | Tel.: +420 102 164 145| 

poradna.quip@rytmus.org | www.rytmus.org
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