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ZÁKLADNÍ
INFORMACE PRO
OBCE JAKO
VEŘEJNÉ
OPATROVNÍKY
Smyslem tohoto materiálu je poskytnout obcím jako veřejným opatrovníkům
základní orientaci v činnosti veřejného opatrovníka, upozornit na některá úskalí
výkonu těchto činností a doporučit postup při některých životních situacích.
Předkládaný materiál se věnuje pouze veřejnému opatrovnictví, tedy činnosti,
které vykonávají obce, jako veřejní opatrovníci.
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VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

ÚVODNÍ SLOVO NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA VNITRA
Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi na úvod této základní informace určené obcím vykonávajícím agendu veřejného
opatrovníka vysvětlit motiv a smysl jejího zpracování.
Všichni chápeme právo na důstojný život v normálním přirozeném prostředí jako základní
právo každého z nás. Osoby, které byly rozhodnutím příslušného soudu omezeny
na svéprávnosti, a to v různém rozsahu podle zachovaných schopností samostatného
rozhodování, jednání a posuzování své situace, přesněji podle rozsahu schopností
uspokojovat své potřeby v různých oblastech svého života nebo podle toho, do jaké míry
jsou schopny samostatně jednat a chápat důsledky svého jednání, a které nemají ve svém
nejbližším okolí osobu, která by byla ochotna na sebe převzít roli jejich opatrovníka, jsou
svěřeny obci jako veřejnému opatrovníkovi. Opatrovnictví se pak stane velmi důležitou
součástí života opatrovance a je tedy velmi důležité, aby tento institut fungoval co nejlépe
a ochránil a zajistil práva dotčených osob.
Dosavadní praxe ukázala, že výkon veřejného opatrovnictví se velmi liší podle toho, jaká
osoba jej vykonává, jaké má profesní znalosti a osobní zkušenosti, jaké má obec jako
veřejný opatrovník možnosti personální a odborné, zda má k dispozici metodické materiály
a metodické vedení krajů a ústředních správních úřadů a zda jsou tyto materiály dostupné.
Smyslem tohoto informačního materiálu, při zadání jeho zpracování, bylo poskytnout obcím
jako veřejným opatrovníkům základní orientaci, jak vykonávat činnost veřejného opatrovníka,
upozornit na úskalí výkonu této činnosti a doporučit postupy při některých životních situacích,
popř. jak předcházet nutnosti omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka, neboť
primárním cílem by vždy měla být podpora osob zdravotně postižených, nikoli omezování
jejich práv.
Život s sebou přináší různé životní situace a ne všechny se podařilo do tohoto informačního
materiálu zahrnout. Předkládaný materiál by měl pro obce jako veřejné opatrovníky vytvořit
základní návodnou materii, která doplní znalosti práv a povinností veřejného opatrovníka,
vycházející z konceptu podporovaného rozhodování a bude hájit především zájmy
opatrovaného a jeho nárok na důstojný život pokud možno v jeho přirozeném prostředí.
V závěru bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto materiálu, všem
krajským úřadům, které poskytly podklady, znalosti a zkušenosti z praxe, všem sdružením,
asociacím a neziskovým organizacím, které se zapojily do pracovního týmu a ve spolupráci
s dotčenými institucemi veřejné správy pomohly vytvořit tyto základní informace pro obce.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
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1. ZÁKLADNÍ POJMY
1.1. Opatrovanec
.
Označení pro člověka, kterému je ustanoven opatrovník, tj. pro člověka, jehož zájmy
je potřeba chránit, nebo jehož zájmy je třeba reprezentovat k ochraně zájmu veřejného.

1.2. Svéprávnost
(staronové označení způsobilosti k právním úkonům)
Způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se
k povinnostem (právně jednat).
Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého
roku věku (na rozdíl od právní osobnosti, tj. způsobilost mít v mezích právního řádu
práva a povinnosti, kterou má člověk od narození až do smrti).
Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti splněním
zákonem stanovených podmínek pro získání svéprávnosti a to:
-

přiznáním svéprávnosti

-

uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani
zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.

1.3. Rozsah oprávnění opatrovníka:
Každý opatrovník, jakmile se dozví, že byl soudem ustanoven opatrovníkem, se musí
seznámit s rozsahem svého oprávnění a povinností, které jsou s výkonem funkce
u konkrétního opatrovance spojeny. Je tak zapotřebí seznámit se s rozsudkem soudu
o omezení svéprávnosti opatrovance a stanovení rozsahu práv a povinností opatrovníka.
Je zcela nezbytné, aby ihned v této fázi opatrovník zabezpečil prokazatelně přísun informací,
které se týkají opatrovance, k jeho osobě např. dosílání poštovních zásilek, komunikace
s bankou (pokud bylo komunikováno např. elektronicky mailem apod.). Je totiž velmi
důležité, aby opatrovník měl možnost uplatnit práva, ale také plnit povinnosti opatrovance,
které již není sám schopen zajistit.
Není však tedy nikterak výjimečné, že některé životní oblasti zůstávají v kompetenci
opatrovance a některé pak vykonává opatrovník, popř. další opatrovník pro správu jmění.
Přitom se může stát, že v situaci, kdy jsou zájmy opatrovníka a opatrovance ve vzájemné
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kolizi (tj. protichůdné), má opatrovanec opatrovníka pro správu jmění a kolizního opatrovníka
apod.
V pochybnostech, tj. pokud opatrovník si není jist, zda konkrétní oprávnění má či nikoliv,
je na místě otázat se soudu.

1.4. Životní oblasti
Je nezbytné si uvědomit, že životní oblasti, v nichž bude opatrovanec podporován
opatrovníkem, se odvíjejí od rozsahu omezení svéprávnosti opatrovance a oprávnění
opatrovníka. Při výkonu opatrovnictví se jedná zejména o řešení následujících činností
(životních oblastí):

💓
§
📅

€
📈

Sociální záležitosti – např. zprostředkování pomoci při zajišťování bydlení,
využívání veřejných a sociálních služeb, podpora při uzavírání nájemní
smlouvy, kupní smlouvy na byt, smlouvy o poskytnutí sociální služby, dohled
nad tím, aby měl opatrovanec v životě možnost volby, dostatek podnětů,
možností, jak získat informace a zkušenosti a že jsou jeho přání a potřeby
slyšeny a naplňovány.

Hájení práv – opatrovník dbá o to, aby v životě opatrovance nedocházelo
ke zneužívání jeho práv či jakémukoliv omezování ze strany dalších osob,
služeb nebo institucí v jeho okolí, zajišťuje podporu pro posilování vlastní
obhajoby práv.
Zajištění plnění závazků a povinností opatrovance – i opatrovanec má
stanoveny povinnosti, které opatrovník realizuje. Opatrovanec nemá jen práva,
aby nevznikly domněnky, že není třeba se zabývat tím, co je opatrovanec
povinen činit, strpět, uhradit apod. Zanedbání povinností by mohlo mít
dalekosáhlé důsledky na další život opatrovance.

Finanční záležitosti – zprostředkování podpory opatrovance v hospodaření
s finančními prostředky od určité výše dle soudního rozhodnutí, zavedení
a správa bankovního účtu a provádění platebních operací ohledně úhrad
spojených například s bydlením, s čerpáním sociálních služeb apod.

Majetkové záležitosti – správa či podpora ve správě movitého i nemovitého
majetku. Je nezbytné si uvědomit, že osoba opatrovance není omezena
v nabývání vlastnictví (jen je třeba mít na paměti, že může být proces
nabývání vlastnictví spojen se splněním dalších podmínek, které stanoví
NOZ).
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📛
🚹

🏥

Pracovní
záležitosti
–
zprostředkování
podpory
při
uzavírání
pracovněprávního vztahu – pracovních smluv nebo dohod konaných mimo
pracovní poměr, jejich vysvětlení včetně vysvětlení práv a povinností z nich
plynoucích.

Jednání na úřadech – zprostředkování podpory při vyřizování úředních
záležitostí – důchod, dávky sociálního zabezpečení, příspěvek na péči,
příspěvek na mobilitu, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální
podpory, vyřizování dokladů totožnosti, oblast zdravotního pojištění, evidence
u úřadu práce (pokud opatrovanec není tzv. státním pojištěncem).

Péče o zdravotní stav – zprostředkování podpory při dodržování léčebného
režimu. V případě, že existuje pochybnost o tom, zda opatrovanec dodržuje
léčebný režim a tento stav by mohl ohrozit jeho zdraví či život nebo zdraví
a život jiných osob, je na místě kontaktovat lékaře (praktického či specialistu,
a to dle závažnosti problému). Opatrovník je povinen se seznámit (a toto
právo mu přísluší) se zdravotním stavem opatrovance, a to např.
prostřednictvím zdravotní dokumentace, rozhodnutím úřadu práce o přiznání
příspěvku na péči (v tomto rozhodnutí se uvádí rozsah potřebné pomoci
u příjemce příspěvku na péči), rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu
(podklad pro toto rozhodnutí obsahuje rozsah zdravotního postižení, které
představuje pro opatrovance omezení jeho schopností uspokojovat vlastní
potřeby, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti zpravidla obsahuje popis
situace osoby opatrovance a rozsah jeho potřeb (tj. jaký rozsah podpory jeho
zdravotní či duševní stav vyžaduje apod.). Pokud opatrovník nemá informace
o tom, jak je osoba opatrovance postižena a ve kterých oblastech, neměl by
možnost jej adekvátně podporovat

1.5. Možnosti podpory, které předchází omezení svéprávnosti
Mezi znalosti a informovanost opatrovníka by mělo patřit to, že je opatrovník obeznámen
o nižších možnostech ochrany osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje podporu a pomoc.
Jinými slovy, pokud se zdravotní stav opatrovance zlepší a je vhodné snížit potřebnou
ochranu opatrovance, je možné využít nejen instituty občanského práva, ale tomuto způsobu
ochrany ještě předchází instituty sociálního zabezpečení. O těchto a dalších podpůrných
mechanismech může opatrovníka v rámci poradenství informovat zpravidla sociální
pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností v rámci výkonu státní správy ve
správním území, kde je vykonávaná přenesená působnost tohoto úřadu. Každý opatrovník,
bez ohledu, zda jde o opatrovníka - fyzickou osobu (tj. osobu blízkou) nebo o právnickou
osobu (zpravidla obec), má právo na poradenství v rámci výkonu sociální práce obecním
úřadem obce s rozšířenou působností.
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1.5.1 Instituty sociálního zabezpečení
Instituty sociálního zabezpečení, které tvoří podporu osob zdravotně postižených, předchází
možnostem ochrany upraveným v rámci občanského zákoníku. Mezi mechanismy sociálního
zabezpečení patří zejména:
-

ustanovení zvláštního příjemce pro jednotlivé systémy sociálních
dávek,

-

uzavírání smluv o poskytování sociální služby, apod.,

-

žádosti o dávky podané členy domácnosti nebo zahájení řízení o dávky
z úřední moci příslušného orgánu rozhodujícího o konkrétní sociální
dávce.

1.5.2 Instituty dle občanského zákoníku
Mezi méně omezující prvky podpory patří zejména:

-

stanovení podpůrce

-

zastoupení členem domácnosti.

Rozdíl mezi těmito prvky ochrany z oblasti sociálního zabezpečení nebo z oblasti
občanskoprávní tkví v tom, že u sociálního zabezpečení tyto prvky vždy lze využívat pro
určitý systém dávek, příp. pro nakládání s jednou jedinou dávkou. U občanskoprávních
institutů není konkrétní vymezení, jen obecné zásady, např. že jde o běžné záležitosti apod.
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2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC OPATROVNICTVÍ – AKTUÁLNÍ STAV
2.1. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Základní právní rámec opatrovnictví a právního jednání lidí s postižením v duševní oblasti
tvoří v ČR Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (2006), v ČR publikována
pod č. 10/2010 Sb. m. s. (dále jen „Úmluva“).
Česká republika podepsala Úmluvu v roce 2006, ratifikovala ji v roce 2009 a počátkem roku
2010 vyšla Úmluva ve Sbírce mezinárodních smluv. Tím se Úmluva stala součástí našeho
právního řádu a na základě čl. 10 Ústavy (ČESKO, 1993) má aplikační přednost před
vnitrostátními právními předpisy. To znamená, že pokud by s ní vnitrostátní právní předpis
byl v rozporu, použije se přednostně právní úprava zakotvená v Úmluvě. Úmluva tak
vytvořila zcela nový právní základ a rámec pro problematiku zdravotního postižení v ČR i na
mezinárodní úrovni.

2.2. Nový občanský zákoník
Období od účinnosti nového občanského zákoníku, tj. od 1. 1. 2014
Podporu v oblasti právních jednání zakotvuje v současnosti zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „NOZ“), který zavedl novou
terminologii ve vztahu k opatrovnictví a omezení osoby v jejím samostatném právním
jednání:
-

Namísto dosavadní terminologie „způsobilost k právům a povinnostem“ (tj. osoba
jako subjekt práv a povinností podle § 7 zákona č. 40/1964 Sb.) se zavedl termín –
sousloví „právní osobnost“ (§ 15 odst. 1 NOZ).

Místo dosavadního sousloví „způsobilost k právním úkonům“ užívá nový občanský
zákoník termínu – „svéprávnost“ (§ 15 odst. 2 NOZ). Jedná se o způsobilost nabývat pro
sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).
-

Nově je také užíván v NOZ termín „právní jednání“ (§ 15 odst. 2 NOZ), který vyjadřuje
dosavadní způsobilost vlastními právními úkony nabývat práva a zavazovat se
k povinnostem. Jde tedy o náhradu termínu „právní úkon“, nelze však tvrdit, že jde
o synonyma.

NOZ zakotvuje některé možnosti založené na modelu podpory. Jde o předběžné
prohlášení, nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti. Tato opatření
mají být použita přednostně, aby nemuselo dojít k zásahu do svéprávnosti. Bez ohledu,
zda jsou v rámci návrhu na omezení svéprávnosti tyto možnosti menšího omezení
navrhovány, soud přihlíží a zkoumá možnosti využití těchto podpůrných mechanismů tzv.
z úřední moci, tj. vždy.
Právní úprava samotného institutu opatrovnictví je obsažena v § 457 až 488 NOZ, v rámci
dílu pojednávajícím o zákonném zastoupení a opatrovnictví.

2.3. Další právní předpisy
Dalšími právními předpisy dotýkajícími se institutu opatrovnictví a zásahů do svéprávnosti
jsou zejména zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
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předpisů, které upravují postup v soudních řízeních v těchto věcech, jako omezení
svéprávnosti, ustanovení opatrovníka, dohlížení na řádný výkon opatrovnictví a zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Omezení svéprávnosti
NOZ již nedává možnost zcela zbavit člověka svéprávnosti. Kdo byl podle dosavadních
právních předpisů zbaven způsobilosti k právním úkonům, považuje se ode dne nabytí
účinnosti nového občanského zákoníku za osobu omezenou ve svéprávnosti (§ 3032 odst. 1
NOZ). Rozsah omezení svéprávnosti v těchto případech bude dán ustanovením § 64 NOZ,
podle kterého tito lidé budou moci samostatně právně jednat v běžných záležitostech
každodenního života. To se netýká omezení v dalších oblastech nikoli právního jednání,
které zákon jinak umožňuje v souvislosti s rozhodnutím o svéprávnosti, např. v oblasti
uzavření manželství, rodičovské odpovědnosti atd. Osoba zbavená způsobilosti k právním
úkonům před rokem 2014 tedy není automaticky zbavena práva uzavřít sňatek, pečovat
o dítě, práva volit atd. i po roce 2014. O takovém omezení by musel nově rozhodnout soud.
Pokud takto soud nerozhodl, může tato osoba sňatek uzavřít, případně mít rodičovskou
odpovědnost v rozsahu plném, vyjma těch právních úkonů, které nemůže činit sama (tedy
vyjma všech právních jednání týkajících se dítěte kromě běžných úkonů každodenního
života).
Omezení způsobilosti k právním úkonům stanovené podle dosavadních právních předpisů se
považuje ode dne nabytí účinnosti NOZ za omezení svéprávnosti a člověk je způsobilý
právně jednat v rozsahu stanoveném dosavadními právními předpisy (§ 3032 odst. 2 NOZ).
Zásah do svéprávnosti jako krajní řešení
Nový občanský zákoník chápe omezení svéprávnosti člověka jako krajní prostředek ochrany
jeho zájmů. V ustanovení § 55 odst. 2 NOZ je stanoveno, že tak soud učiní až v případě, kdy
vzhledem k zájmům člověka mírnější a méně omezující opatření nepostačují. Také zákon
o zvláštních řízeních soudních umožňuje soudu v průběhu řízení o omezení svéprávnosti
rozhodnout ve prospěch jiného podpůrného opatření, tedy zejména o schválení smlouvy
o nápomoci, schválení zastoupení členem domácnosti nebo jmenování opatrovníka bez
omezení svéprávnosti, považuje-li takové řešení za dostačující (§ 39 ZŘS).
Omezení svéprávnosti v zájmu člověka
NOZ nově výslovně uvádí, že k omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka,
jehož se to týká (§ 55 odst. 1 NOZ). Znamená to jednak, že toto opatření prokazatelně musí
být pro člověka přínosem, že výhody z tohoto opatření musí převážit nad nevýhodami.
A dále také, že zájem tohoto člověka je jediným důvodem. Nejde tedy o ochranu zájmů
třetích osob, ani zájmu veřejného. Tyto zájmy musí být chráněny jinými právními nástroji.1

1

NS Cpj 160/1976 (R 3/1979): K významným úsekům činnosti soudů patří rozhodování o zbavení, omezení,
popřípadě navrácení způsobilosti k právním úkonům (omezení svéprávnosti), které hluboce zasahuje do právní
sféry občana. Jeho cílem je především poskytnout ochranu osobám, které pro duševní poruchu, jež není jen
přechodná, nejsou schopny činit žádné nebo některé právní úkony (právní jednání); je také třeba důsledně
předcházet tomu, aby způsobilost k právním úkonům (svéprávnost) nebyla omezována ve větším rozsahu, než je
nezbytně třeba, a aby se tím zbytečně neztěžovala životní situace uvedených osob. To si soudy mnohdy
neuvědomují a podceňují význam řízení o rozhodnutí o způsobilosti k právním úkonům pro občana
(o svéprávnosti pro člověka), jehož zájmy mají být chráněny, jemuž však nemá být život zbytečně ztěžován
a komplikován.
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Je však třeba zdůraznit, že občanský zákoník se snaží o jakousi vyváženost, když se
v ustanovení § 3 uvádí, že:
-

nikdo nesmí pro nedostatek rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět
bezdůvodnou újmu,

-

zároveň však nikdo nesmí z vlastní neschopnosti těžit k újmě druhých.

Komunikace soudu s člověkem s postižením
Nově také musí být soud v osobním kontaktu s člověkem, o kterém rozhoduje, brát v úvahu
jeho osobní jedinečnost a respektovat jeho práva (§ 55 odst. 1 NOZ). Soud musí vyvinout
potřebné úsilí, aby zjistil názor člověka, o jehož svéprávnosti rozhoduje, a to i za použití
takového způsobu dorozumívání, který si člověk zvolí (§ 56 odst. 2 NOZ). Zároveň se
výslovně stanoví, že má-li člověk obtíže dorozumívat se, nemůže to samo o sobě být
důvodem k omezení svéprávnosti. Dle článku 13 Úmluvy státy, které jsou smluvní stranou
této Úmluvy, zajistí osobám se zdravotním postižením účinný přístup ke spravedlnosti
na rovnoprávném základě s ostatními, mimo jiné i prostřednictvím procedurálních a věku
odpovídajících úprav, s cílem usnadnit jim účinné plnění jejich role jako přímých nebo
nepřímých účastníků a svědků při všech soudních řízeních, a to ve fázi vyšetřovací
a předběžného řízení. V ustanovení § 55 NOZ je patrný vliv čl. 21 písm. b) Úmluvy,
ve kterém se ČR zavazuje uznávat a umožnit osobám se zdravotním postižením používání
všech prostředků, způsobů a formátů komunikace (např. znakových jazyků, augmentativní
a alternativní komunikace) podle jejich vlastní volby při úředních jednáních.
Rozsah omezení svéprávnosti
Rozsah omezení svéprávnosti, podle NOZ, je vždy stanoveno soudem. „Soud může
omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém není schopen právně jednat, a vymezí
rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil.“ (§ 57 odst. 1 NOZ).
Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se
o vlastní záležitosti (§ 55 odst. 1 NOZ). Tato formulace směřuje k negativnímu vymezení
omezení v rozsudku. To znamená, že soud uvede konkrétní a konečný výčet úkonů,
resp. právního jednání, které člověk není oprávněn činit. Musí být tedy nepochybně
prokázáno, kterého právního jednání není člověk schopen, a to z toho hlediska, jaký dopad
má tato skutečnost na jeho schopnosti postarat se o své záležitosti. Jde zde o posílení tzv.
„funkčního modelu“ omezování způsobilosti, který vychází z toho, že pro omezení
způsobilosti právně jednat není rozhodující, jaký je „deficit“ člověka v jeho schopnostech,
ale zda tento „deficit“ má natolik závažný vliv na život člověka, že je nutné zasahovat do jeho
základních práv.
Pokud jde o rozsah omezení, je nově zakotven limit pro maximální rozsah omezení tím,
že rozhodnutí o omezení svéprávnosti nikdy nezbavuje člověka práva samostatně
právně jednat v běžných záležitostech každodenního života (§ 64 NOZ).
I v případě běžných záležitostí každodenního života je vhodné si uvědomit, že i zde jde
o nakládání s majetkem, smlouvami jsou totiž i jednání, při nichž jde o obstarávání
každodenních osobních potřeb člověka. Proto není možné omezení formulovat tak, že není

NS 30 Cdo 2158/2010 (Výběr NS 5542/2011): Institut omezení způsobilosti k právním úkonům (svéprávnosti)
není sankcí, ale opatřením sloužícím především k ochraně zájmu samotných fyzických osob, které pro svůj
duševní stav nejsou schopny činit s dostatečnou vlastní odpovědností právní úkony (právní jednání).
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schopen právně jednat, uzavírat smlouvy, ale je potřeba stanovit finanční limit, resp. výši
částky, se kterou může osoba omezená ve svéprávnosti nakládat, a to tak, aby člověk mohl
jednat v běžných záležitostech každodenního života. Je však na dalším výkladu, co vše bude
považováno za běžné záležitosti každodenního života, když konkrétně toto není vymezeno.
Omezení svéprávnosti na dobu určitou
Soud může svéprávnost omezit jen na určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Uplynutím
stanovené doby právní účinky omezení zanikají. Soud může před uplynutím stanovené doby
zahájit řízení o prodloužení doby omezení. V takovém případě právní účinky původního
rozhodnutí trvají až do vydání nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok. Soud může také
rozhodnout o omezení svéprávnosti jen v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro
její vyřízení (§ 59 NOZ), tj. pro konkrétní právní jednání. V přechodných ustanoveních zákon
stanoví pravidla i pro osoby, které byly omezeny nebo zbaveny způsobilosti k právním
úkonům přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. I ony získají
automaticky svéprávnost nejpozději uplynutím tří let ode dne nabytí účinnosti nového
zákona, ledaže soud do té doby znovu rozhodne o rozsahu omezení svéprávnosti (§ 3032
odst. 1 NOZ) dle nových kritérií.
Změna dopadů omezení svéprávnosti v dalších oblastech života

2.5. Uzavření manželství a rodičovská odpovědnost
Omezení svéprávnosti neznamená automaticky omezení možnosti uzavřít manželství.
Soud musí výslovně rozhodnout, že omezení svéprávnosti se vztahuje také na schopnost
uzavřít manželství. Pokud se omezení svéprávnosti vztahuje také na uzavření sňatku,
nelze jej uzavřít ani s přivolením soudu. Soud by musel svéprávnost v této oblasti vrátit.
Došlo-li k uzavření manželství, přestože omezení svéprávnosti se vztahuje i na uzavření
manželství, soud prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní
zájem, nebo i bez návrhu. Manželství však nemůže být prohlášeno za neplatné, pokud bylo
počato dítě, které se narodilo živé (§ 683).
Rozhodnutím o omezení svéprávnosti člověk neztrácí ani rodičovskou odpovědnost (byť
pokud je rodič dítěte omezen ve svéprávnosti např. na správu jmění či realizaci některých
právních jednání, nemůže je samozřejmě činit ani za své dítě, neboť nikdo nemůže druhého
zastoupit při právním jednání, k němuž není sám způsobilý). Samotný výkon rodičovské
odpovědnosti je však po dobu, po kterou je člověk ve svéprávnosti omezen ze zákona,
pozastaven.2 Soud však může rozhodnout, že se rodiči zachovává výkon péče o dítě
a osobního styku s dítětem (§ 868 odst. 2 NOZ). Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti
může změnit jen soud (§ 865 NOZ), a to jedině ze zákonných důvodů (§ 870 a násl. NOZ).

2.6. Volební právo
Překážka výkonu volebního práva zanikla automaticky s účinností NOZ, ve kterém zbavení
způsobilosti již neexistuje. Výkon volebního práva (pasivního i aktivního) tak není omezen
z hlediska občanského práva. Tato oblast je podrobně upravena zákony upravujícími volební
právo.

2

Obvodní soud pro Prahu 8 Nc 488/2013, 18 P a Nc 56/2013: Omezí-li soud výkon rodičovské odpovědnosti
rodiče v důsledku omezení jeho svéprávnosti tak, že není způsobilý pečovat o své dítě, uvede ve výroku
rozsudku příkladmo, v jakém rozsahu nemůže rodičovskou odpovědnost vykonávat.

14

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

3. OPATROVNICTVÍ
Opatrovnictví je upraveno v NOZ na dvou místech Obecné části, v Hlavě II: Osoby (§ 61 –
§ 65) a v Hlavě III: Zastoupení (§ 436 – § 440 a § 457 – 485).
Smyslem opatrovnictví je ochrana zájmů a naplňování práv opatrovance (§ 457 NOZ).
Opatrovnictví není spojeno pouze s omezením svéprávnosti. Nový občanský zákoník stanoví
na prvním místě jako obecné a základní pravidlo, že soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li
to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem (§ 465 NOZ). Ustanovení
opatrovníka není vázáno na nějakou specifickou situaci přednostně. Až v další větě je
uvedeno, v jakých případech zejména se opatrovník ustanoví. Člověk omezený ve
svéprávnosti samozřejmě nemůže zůstat nezastoupen, musí mít opatrovníka. Neplatí to však
obráceně, že opatrovnictví je tu jen pro člověka omezeného ve svéprávnosti (§ 465 NOZ).
NOZ zároveň zakotvuje řadu pravidel pro výkon opatrovnictví, viz Díl 3 Zákonná zastoupení
a opatrovnictví NOZ.

3.1. Vznik opatrovnictví
Opatrovnictví vzniká:
-

rozhodnutím až právní mocí rozhodnutí soudu (§ 463, 465 NOZ).
V rozhodnutí soud kromě omezení svéprávnosti opatrovance a jmenování
opatrovníka určí rozsah jeho práv a povinností (§ 463 NOZ). Tento rozsah
nemusí být shodný s právy, která jsou opatrovanci odebrána – mohou být
v menším rozsahu, než jaká jsou opatrovanci odebrána, např. soud může osobu
omezit v právním jednání a opatrovníkovi svěřit pouze některá právní jednání,
přičemž některá právní jednání ponechá ve vlastní kompetenci soudu.
Opatrovník však nemůže mít soudem svěřeno více oprávnění, než ta, v nichž
soud opatrovance omezil. Rozhodnout může soud jen na základě osobního
kontaktu s opatrovancem, nebrání-li tomu nepřekonatelná překážka (§ 471
odst. 1 NOZ).3

-

opatrovnictví může vzniknout i tzv. ze zákona v případě, když např.
dosavadní opatrovník zemřel, nebo když opatrovanec změnil své bydliště.
V takovém případě se ze zákona stane opatrovníkem obec, v níž má
opatrovanec bydliště.

3

Krajský soud v Českých Budějovicích 8 Co 2268/2014: Stěžejní zásadou aktuální právní úpravy opatrovnictví
je důsledný respekt k vůli nebo přání zastoupeného při ustanovení konkrétní osoby opatrovníka. Soudní osoba
rozhodující ve věci samé proto musí vyvinout maximální snahu ke zhlédnutí člověka ve smyslu § 471 odst. 1 o. z.,
což se může uskutečnit mimo jednání či formou dožádání, ledaže by tomu bránila objektivně nepřekonatelná
překážka (např. neznámý pobyt posuzovaného).
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3.2. Ustanovení opatrovníka při řízení o omezení svéprávnosti
Soud již přímo v rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje člověku opatrovníka. Tím se
předchází porušení práv člověka v situacích, ke kterým v minulosti docházelo, kdy je člověk
omezen, či přímo zbaven způsobilosti k právním úkonům, týdny či měsíce čekal na
ustanovení opatrovníka a po tuto dobu nebyl nikdo oprávněn činit právní úkony v jeho
zájmu.

3.3. Ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávnosti
NOZ výslovně upravuje i ustanovení opatrovníka pro člověka, jemuž působí zdravotní
stav obtíže při správě jeho jmění nebo při hájení práv. Soud v takovém případě
jmenuje opatrovníka na jeho návrh, anebo i bez něj (pro případ, kdy tato osoba tak
není schopna sama ani s podporou učinit). V případě opatrovnictví na návrh, podle
§ 469 NOZ a ve shodě s jeho návrhem určí opatrovníkovi rozsah působnosti. Na návrh
opatrovance soud opatrovníka také odvolá (§ 469 odst. 1 NOZ). Vždy ho však může
odvolat i bez návrhu. Opatrovník jedná pokud možno společně s opatrovancem.
Jedná-li opatrovník v těchto případech samostatně, jedná v souladu s vůlí
opatrovance. Nelze-li vůli opatrovance zjistit, rozhodne na návrh opatrovníka soud
(§ 469 odst. 2 NOZ).
Jak již bylo zmíněno, k ustanovení opatrovníka dochází jak v situaci, kdy je osoba
omezována ve svéprávnosti, tak i tehdy, pokud jí činí zdravotní stav obtíže při hájení práv či
správě jmění, tedy i bez omezení svéprávnosti (§ 469 NOZ). K ustanovení tzv. prozatímního,
krátkodobého opatrovníka může dojít z důvodu obavy o zachování jmění či dalších zájmů
posuzované osoby, a to pouze po dobu trvání soudního řízení (§ 58 NOZ).

3.4. Veřejný opatrovník
Pokud soud nenalezne žádnou vhodnou osobu (čímž se myslí osobu fyzickou, zpravidla jde
o osobu blízkou – příbuznou osobě opatrovance), kterou by ustanovil opatrovníkem, jmenuje
veřejného opatrovníka. Veřejným opatrovníkem se rozumí obec, kde má opatrovanec
bydliště (jedná se o bydliště ve smyslu § 80 NOZ, nikoliv trvalé bydliště podle zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů), anebo právnická osoba zřízená touto obcí k plnění úkolů
tohoto druhu. Zákon výslovně stanoví, že jmenování veřejného opatrovníka není vázáno
na jeho souhlas. Tím se předchází situacím, ke kterým docházelo za předchozí právní
úpravy, kdy se veřejní opatrovníci někdy odvolávají proti svému jmenování. Institut veřejného
opatrovníka je „posledním útočištěm“, pokud není jiná vhodná osoba, která by mohla
opatrovnictví vykonávat. Z této logiky vyplývá, že není možné, aby se veřejný opatrovník
opatrovnictví vzdal. Opatrovnictví vykonává obec. Obec navenek zastupuje starosta, ten
však může na základě plné moci výkonem pověřit jiného zaměstnance obce zařazeného
do obecního úřadu (doporučení: vzhledem k tomu, že se jedná i o nakládání s finančními
prostředky je vhodné uzavřít s pověřeným pracovníkem i dohodu o hmotné odpovědnosti),
v malých obcích obvykle je veřejným opatrovníkem starosta obce. Ústavní soud judikoval,
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že výkon funkce veřejného opatrovníka spadá do tzv. přenesené působnosti, což je nově
upraveno přímo v § 149b odst. 3 zákona o obcích.4
Na veřejného opatrovníka opatrovnictví přechází i přímo na základě zákona (§ 468 NOZ)
v případě smrti opatrovníka nebo jeho odvoláním, a to do doby, dokud soud nejmenuje
nového opatrovníka. Nejčasněji k tomuto přechodu opatrovnictví dochází v případě smrti
ustanoveného soukromého opatrovníka. Problémem však zůstává, jak se obec o této
skutečnosti dozví, neboť zatím neexistuje propojení informačních systémů, které by zajistilo
informovanost obce (minimálně obce, v níž má opatrovanec trvalé bydliště, které však
nemusí být bydlištěm ve smyslu § 80 NOZ). Obec se tak většinou o přechodu opatrovnictví
dozví např. od příbuzných opatrovance, orgánu, který vyplácí opatrovanci některou
ze sociálních dávek (od ČSSZ, která vyplácí důchod ze systému důchodového pojištění;
Úřadu práce ČR, který vyplácí příspěvek na péči či další nepojistné sociální dávky).
Při výběru opatrovníka přihlédne soud k přáním opatrovance, k jeho potřebám
i k podnětům osob opatrovanci blízkých, sledují-li jeho prospěch, a dbá, aby výběrem
opatrovníka nezaložil nedůvěru opatrovance k opatrovníkovi (§ 62 NOZ). Opatrovník –
fyzická osoba však musí se svým jmenováním souhlasit.
Způsobilost k výkonu opatrovnictví a střet zájmů
I nadále platí, že opatrovníkem nelze jmenovat osobu, která sama není způsobilá právně
jednat, nebo osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance (§ 437 odst. 1 NOZ).
Nově je však výslovně stanoveno, že opatrovníkem nelze jmenovat provozovatele
zařízení, kde opatrovanec pobývá nebo které mu poskytuje služby, nebo osobu
závislou na takovém zařízení (§ 63 NOZ), tzn., že opatrovníkem nemůže být fyzická osoba,
která je provozovatelem zařízení sociálních služeb, které zároveň využívá opatrovanec,
stejně nemůže být opatrovníkem např. sociální pracovník – zaměstnanec zařízení sociálních
služeb, které využívá opatrovanec.
Pokud se zájmy opatrovníka a opatrovance dostanou do střetu, nebo pokud takový střet
hrozí, nebo pokud jsou ve střetu zájmů osoby zastoupené stejným opatrovníkem, jmenuje
soud kolizního opatrovníka (§ 460 NOZ). Jde zde např. o situace, kdy je opatrovníkem
sourozenec opatrovance a oba budou vystupovat jako dědici ve stejném dědickém řízení,
nebo pokud by chtěl opatrovník něco prodat či koupit od opatrovance, nebo by byli

4

ÚS II. ÚS 995/07 (9/2007 USu.): Omezení způsobilosti k právním úkonům je vždy rozhodnutím státu, kterým
stát – za ústavně aprobovaných podmínek − vstupuje do autonomního prostoru jednotlivce, přičemž je to stát,
který nese plnou odpovědnost za to, že za trvání tohoto omezení se nijak nezhorší postavení či „kvalita“ právního
jednání jednotlivce. Z toho lze vyvodit, že je to rovněž primárně stát, kdo je vůči osobě zbavené způsobilosti
k právním úkonům povinován ochranou jejích základních práv, tj. konkrétně zajistit jí kvalifikované zastupování
v právních vztazích, a tam, kde neexistuje soukromá osoba ochotná takovou funkci zastávat, je stát povinen
vykonávat tuto funkci sám. S ohledem na to je jedinou ústavně konformní interpretací § 27 odst. 3 o. z. taková
interpretace, která reflektuje toto postavení a roli státu ve vztahu k ochraně základních práv. Dané ustanovení je
tedy třeba vykládat tak, že „orgánem místní správy“ je obec, která opatrovnickou funkci vykonává jako
„organizační součást“ státu, nikoliv jako korporace nadaná územní samosprávou. Ústavněprávní hledisko
vyžaduje, aby výkon opatrovnické funkce byl považován za výkon přenesené, nikoliv samostatné působnosti
obce. Toto hledisko musí v podmínkách demokratického právního státu nutně převážit nad problematickým
pohledem ryze civilistickým, jak byl prezentován v dosavadní judikatuře obecných soudů, a rovněž nad
ustanovením § 8 OZř, při jehož přijetí zákonodárce jistě nezvažoval všechny zvláštní situace, kdy je obec
pověřována výkonem pravomocí.
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spoluvlastníky. Jedná se zde o situace, které jsou dočasné, takže pominou a „stálý“
opatrovník bude moci nadále svoji funkci vykonávat.5

V případech, kdy však nejde přímo o střet zájmů, ale „pouze“ o názorový konflikt
mezi opatrovníkem a člověkem, je vhodné situaci vyhodnotit a využít některé
z nabízených možností:
• konflikt je urovnán mezi oběma aktéry vzájemnou shodou,
• konflikt nelze běžně urovnat a aktéři se dohodnou na vyhledání pomoci sociálního
pracovníka obce (jedná se o výkon sociální práce); tato varianta nemá žádné finanční
náklady, sociální pracovník vede případ metodou case managementu6 a opatrovník
sleduje, zda je vedení případu v souladu s opatrovnickým plánem7,
• konflikt nelze běžně urovnat


aktéři se dohodnou na odborné pomoci (mediátor); tato varianta s sebou
většinou nese finanční náklady, neboť služby mediátora jsou většinou placené



lze se rovněž obrátit na soud a hledat jiného opatrovníka



vyměnit pověřeného zaměstnance, pokud je tam osobní antipatie.8

V obecných pravidlech pro zastupování se stanoví, že jednal-li zástupce, jehož zájem
je v rozporu se zájmem zastoupeného, s třetí osobou, a věděla-li tato osoba nebo musela-li
vědět o střetu zájmů, může se toho zastoupený dovolat (§ 430 odst. 2 NOZ).
Je však potřeba si uvědomit, že opatrovník má v rozsahu svěřených oprávnění odpovědnost
za opatrovance, pokud by tedy nastaly pochybnosti o uplatnění práv opatrovance,
je nezbytné se obrátit na příslušný soud.

3.5. Výkon opatrovnictví
Z výkonu opatrovnictví vznikají práva a povinnosti přímo opatrovanci. Opatrovník nemá
postavení zákonného zástupce. Opatrovník by měl jednat osobně. Dalšího zástupce může
pověřit, pouze vyžaduje-li to nutná potřeba a odpovídá pak za výběr vhodné osoby (§ 438
NOZ), např. pokud se opatrovník nechá v jednotlivé náročné situaci zastoupit advokátem
nebo specialistou v nějakém oboru. Obec v tomto případě kontaktuje sociální odbor obce
5

NS 21 Cdo 3871/2010 (C 13259): Při výběru opatrovníka podle ustanovení § 192 OSŘ musí soud dbát
především o to, aby skýtal záruky, že se své funkce zhostí v souladu s účelem opatrovnictví a že zajistí
všestrannou a efektivní ochranu práv a oprávněných zájmů opatrovance. Tyto předpoklady přitom může splňovat
jen ten, kdo vůči opatrovanci nemá protichůdné zájmy, tedy, řečeno jinak, ten, jehož zájmy nejsou v rozporu se
zájmy opatrovance. Z opatrovnictví ovšem nevylučuje opatrovníka ojedinělý a dočasný (možný) rozpor se zájmy
opatrovance; funkci opatrovníka nemůže vykonávat jen ten, kdo z důvodů soustavnější a dlouhodobější povahy
má s opatrovancem protichůdné zájmy, takže je tu nebezpečí, že opatrovník nebude vůbec nebo po delší období
způsobilý jednat jménem opatrovance a hájit jeho práva a oprávněné zájmy.
6

Case management (CM) je efektivní způsob vytipování a plánování takových služeb, které naplní potřeby
opatrovance. Je to strategie používaná při zajištění a koordinaci služeb a neformální podpory pro jednotlivce na
úrovni komunity. CM zajišťuje kontinuitu podpory pro znevýhodněné občany. Tato kontinuita je zajišťována tím, že
je stanovena jedna zodpovědná osoba, kterou by měl byt sociální pracovník na obecním úřadě. Ten je pak
zodpovědný za koordinaci a propojení jednotlivých poskytovatelů služeb s člověkem a za přímou práci s ním.
7
Viz praktická část – Příloha č. 3 - Vedení osobního spisu opatrovance
8
Viz nález ÚS III ÚS 3333/2011
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II. nebo III. typu, případně poskytovatele sociálních služeb. Toto ustanovení může mít
praktický dopad na situace, kdy opatrovanec nežije v blízkosti opatrovníka, ale využívá
ve svém každodenním životě podporu sociální služby. Pracovníci sociální služby mu pak
obvykle pomáhají při realizaci právních úkonů v různých oblastech života, nebo případně
sami zajišťují, co je potřeba (nákupy, vyřízení osobních záležitostí).

3.6. Pravidla pro výkon opatrovnictví v zákoně
Na rozdíl od dřívější právní úpravy NOZ stanoví základní pravidla pro výkon opatrovnictví.
Tato pravidla odráží posun od medicínského modelu zdravotního postižení („modelu péče“)
k modelu sociálnímu („modelu podpory“). Pro první model je typický paternalistický
(ochranitelský) přístup, kdy člověk s postižením je objektem péče a ochrany. V modelu
podpory je respektována autonomie člověka s postižením, který má nárok na asistenci
a přiměřené úpravy prostředí, aby mohl plně realizovat všechna svá práva. Hlavní úlohou
opatrovníka je starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. Opatrovník
také dbá o zdravotní stav opatrovance. Aby mohl tyto úlohy dobře plnit, musí udržovat
s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelný kontakt a projevovat
o opatrovance skutečný zájem. Při zastupování opatrovance musí opatrovník vycházet
z názoru a přání opatrovance. Při činění právních úkonů vždy vysvětlí opatrovanci
srozumitelně povahu a následky rozhodnutí, která je potřeba učinit. 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.
Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a 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 (§ 466 a § 467 NOZ – opatrovník
má odpovědnost za proces, ne za výsledek).

3.7. Jmenování více opatrovníků jednomu opatrovanci
Podle NOZ může mít osoba opatrovance více opatrovníků, pokud je součástí zastupování
také správa majetku. Může tak být jmenován opatrovník pro správu jmění, nebo jeho části,
a vedle toho opatrovník pro osobní záležitosti. Zastupovat člověka před soudem může jen
opatrovník pro osobní záležitosti (opatrovník „osoby“). Opatrovníci mohou jednat
samostatně nebo společně. Soud by měl v rozhodnutí vymezit rozsah práv a povinností
každému opatrovníkovi. Potom mohou jednat samostatně. Pokud jmenuje více opatrovníků
a nerozhodne, ve kterých záležitostech je každý z nich způsobilý právně jednat
za opatrovance samostatně, jsou opatrovníci povinni jednat společně (§ 464 NOZ).

3.8. Odměna za opatrovnictví
Opatrovník od zastoupeného opatrovance nemůže požadovat odměnu za zastoupení.
Odměnu lze přiznat jen za správu jmění. O její výši rozhodne soud s přihlédnutím
k nákladům správy, k hodnotě spravovaného majetku, k výnosům z něho a k časové
i pracovní náročnosti správy (§ 462 NOZ), bohužel soudy v případech veřejného opatrovníka
tuto možnost téměř nevyužívají. Veřejný opatrovník by měl vykonávat tuto činnost
způsobem, odpovídajícím výkonu správní činnosti v rámci přenesené působnosti. Stát
však obcím poskytuje finanční prostředky na výkon této konkrétní agendy, neboť jde o výkon
přenesené působností (§ 149b zákona o obcích č. 128/2000 Sb.) a tudíž jde o součást, byť
specifickou, příspěvku na výkon státní správy územním samosprávným celkem.
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Pokud však opatrovník současně spravuje jmění opatrovance a v rámci této správy musí
postupovat s péčí řádného hospodáře, provádět soupis jmění a předkládat pravidelná
vyúčtování, soud může opatrovníkovi odměnu přiznat, přičemž její konečnou výši ovlivní
náklady správy, hodnota a výnosy spravovaného majetku a časová, popř. pracovní
náročnost.
K výši odměny stanovené soudem se podle § 479 odst. 2 NOZ vyjadřuje i opatrovnická rada,
v případě, že je ustavena.

3.9. Pojištění opatrovníka
Nový občanský zákoník dává soudu možnost, aby v případě, kdy je to odůvodněno
okolnostmi, uložil opatrovníkovi, aby se v přiměřeném rozsahu pojistil pro případ, že při
výkonu své funkce způsobí škodu opatrovanci nebo třetí osobě. Soud tak může učinit již
v rozhodnutí, kterým opatrovníka jmenuje, i kdykoliv později, vyžadují-li to okolnosti. Takové
opatření bude důvodné zejména tehdy, má-li být opatrovníkovi svěřena náročná správa
opatrovancova jmění. Konkrétní náležitosti pojištění (tj. rozsah, výši pojistného plnění apod.)
určí v rozhodnutí soud. Uhrazené pojistné lze řadit mezi náklady opatrovnictví. Ty lze po
jejich vynaložení vyúčtovat a předložit soudu s návrhem na jejich vyrovnání v rámci odměny
podle § 462 NOZ.

3.10. Překročení oprávnění k zastupování
Překročil-li opatrovník své oprávnění při jednání za zastoupeného, může zastoupený jeho
jednání následně schválit. Jestliže však opatrovníkovo jednání bez zbytečného odkladu
zastoupený neschválí (např. také proto, že zastoupený nemá způsobilost jednání
opatrovníka schválit), je opatrovník takovým jednáním zavázán sám (§ 440 NOZ).
To znamená, jako by nejednal jménem opatrovance, ale vlastním jménem, pro sebe – práva
a povinnosti z takového jednání vznikají opatrovníkovi.
S ohledem na uvedené, pokud z obsahu či znění rozsudku o omezení svéprávnosti
a ustanovení opatrovníka není dostatečně zřejmé, jaký rozsah oprávnění opatrovník má, je
nezbytné pochybnosti odstranit prostřednictvím písemného dotazu směřovaného k soudu,
který rozhodnutí vydal.

3.11. Zánik opatrovnictví
Opatrovnictví může zaniknout odvoláním opatrovníka. Soud jej odvolá na jeho žádost
(u fyzické osoby - opatrovníka), nebo z vlastního rozhodnutí, pokud neplní opatrovník řádně
své povinnosti. Zároveň opatrovanci jmenuje nového opatrovníka (§ 463 odst. 2 NOZ).
Zákon poněkud překvapivě stanoví, že smrtí opatrovníka nebo jeho odvoláním
opatrovnictví nezaniká. Těmito událostmi totiž opatrovnictví automaticky přechází na
veřejného opatrovníka, tj. na obec dle místa bydliště opatrovance, a to do doby, dokud
soud nejmenuje opatrovanci nového opatrovníka (§ 468 NOZ). Toto ustanovení řeší
dosavadní problematické situace, kdy zemřel opatrovník a po dobu, než je ustanoven nový
opatrovník, člověk nebyl dle dřívější právní úpravy zastoupen nikým, což mu může způsobit
vážné újmy.
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3.12. Oblasti, ve kterých opatrovník vůbec nemůže jednat
Opatrovník nemůže za opatrovance právně jednat ve:
-

věcech vzniku a zániku manželství,

-

výkonu rodičovských povinností a práv (§ 458 NOZ).

Rozhodování o osobním stavu opatrovance
Vyslovit souhlas se změnou osobního stavu opatrovance může opatrovník jen se souhlasem
soudu (§ 483 odst. 1 NOZ). Mezi záležitosti osobního stavu patří otázky manželství
(rozvodu), partnerství, otcovství, osvojení, svéprávnosti, prohlášení za mrtvého.

Správa majetku opatrovance
Opatří-li si někdo správce svého jmění sám, nelze mu jmenovat opatrovníka pro správu
jmění. To neplatí, není-li správce jmění znám, odmítne-li jednat v zájmu zastoupeného, nebo
zanedbává-li tuto povinnost, anebo nemůže-li jmění spravovat (§ 470 NOZ). Správce jmění
si může člověk např. zajistit předem, formou předběžného prohlášení.
Spravuje-li opatrovník jmění zastoupeného, náleží mu vykonávat běžnou správu takového
jmění. Pokud má však opatrovník řešit záležitost, která není běžná, vyžaduje se k nakládání
se jměním zastoupeného schválení soudu (§ 461 NOZ). To konkretizuje ustanovení § 480
a 483 NOZ.
Kromě tohoto obecného pravidla stanoví NOZ přímo některé konkrétní případy, ve kterých
se vyžaduje souhlas soudu. Dále může soud rozhodnout i o některých dalších omezeních
opatrovníka při nakládání s majetkem opatrovance (§ 483 odst. 2 NOZ).
Bez souhlasu soudu nesmí opatrovník:
a) zavázat opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo osoby tomuto
členu blízké,
b) nabýt pro opatrovance nemovitou věc nebo podíl na ní, ani opatrovancovu nemovitou
věc nebo podíl na ní zcizit či zatížit,
c) nabýt pro opatrovance obchodní závod, podíl na obchodním závodu nebo podíl
na právnické osobě, ani tento majetek zcizit nebo zatížit; to neplatí, jedná-li se o nabytí
účastnických nebo podobných cenných papírů zajišťujících bezpečný výnos,
d) uzavřít za opatrovance smlouvu zavazující ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění
na dobu delší než tři roky, (např. opatrovník nemá oprávnění uzavřít za opatrovance
smlouvu o poskytování sociální služby na dobu neurčitou, neboť z povahy věci vyplývá,
že taková smlouva je většího časového rozsahu než doba tří let),
e) odmítnout dědictví nebo jiné plnění z pozůstalosti,
f) zavázat opatrovance k bezúplatnému plnění jiné osobě, ledaže se jedná o dar
poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu
a opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas.
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Kromě toho opatrovník nesmí bez souhlasu soudu naložit s majetkem opatrovance,
jedná-li se o:
a) nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající pětisetnásobku
životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu,
b) nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu polovinu opatrovancova majetku, ledaže
tato polovina představuje hodnotu jen nepatrnou a nejedná se o věc, která je pro
opatrovance věcí zvláštní obliby, nebo
c) přijetí nebo poskytnutí půjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených pod písmeny
a) nebo b), viz odst. 3.10 překročení oprávnění k zastupování.

Soud si před rozhodnutím podle odstavců 1 až 3 vyžádá stanovisko opatrovnické rady.
Nesdělí-li opatrovnická rada soudu stanovisko v přiměřené lhůtě, potom soud rozhodne sám
(§ 483 odst. 4 NOZ). Není-li opatrovnická rada zvolena a nerozhodl-li soud, že působnost
opatrovnické rady bude vykonávat konkrétní osoba, schvaluje opatření opatrovníka stran
opatrovance nebo jeho jmění na místo opatrovance soud (§ 482 odst. 1 a 2 NOZ).

3.13. Soupis jmění a vyúčtování správy
Opatrovník, který spravuje jmění opatrovance, vyhotoví do dvou měsíců od svého jmenování
soupis spravovaného jmění a doručí jej soudu, opatrovanci a opatrovnické radě, je-li
ustanovena. (Zde se předpokládá, že podklady pro soupis spravovaného jmění vytvoří dle
znalosti věci opatrovník předchozí). Za trvání opatrovnictví vyhotoví opatrovník vyúčtování
správy jmění každoročně vždy do 30. června, ledaže se s členy opatrovnické rady dohodne,
že vyúčtování předloží dříve. Je-li pro to důležitý důvod, může opatrovanec nebo
opatrovnická rada navrhnout soudu, aby opatrovníkovi uložil povinnost vyhotovit mimořádné
vyúčtování. Opatrovník doručí každé vyúčtování opatrovanci, opatrovnické radě a soudu.
Opatrovník, jehož funkce končí, doručí konečné vyúčtování správy jmění opatrovanci,
opatrovnické radě a soudu, popřípadě také dalšímu opatrovníkovi nebo soudnímu komisaři
jmenovanému v řízení o dědictví. Zemře-li opatrovník, vydá soudu, který jej jmenoval, listiny
a další doklady týkající se opatrovance a jeho záležitostí každý, kdo má tyto listiny a doklady
u sebe (§ 485 NOZ).
Závažná zjištění v oblasti financi (např. vysokou zadluženost) je žádoucí uvést do vyúčtování
správy jmění, kterou opatrovník předkládá každoročně soudu, opatrovnické radě a člověku
vždy do 30. června.
Nově je v NOZ (§ 485) uloženo opatrovníkovi, který spravuje jmění, zajistit soupis jmění
a předat jej do dvou měsíců od svého jmenování soudu, člověku a opatrovnické radě. Toto
však není jediná informace o opatrovanci, kterou je potřeba při zahájeni výkonu funkce
opatrovníka opatřit, přičemž výčet výše uvedených zjišťování je pouze základní. Není vždy
možné i přes tato opatření postihnout vše. Zejména zadluženost je velmi problematické
zjistit, respektive zkompletovat veškeré finanční závazky vzhledem k velkému množství
bankovních i nebankovních společnosti.
Jakmile je zjištěno, že někde vznikly nějaké nesrovnalosti, je nutné, aby opatrovník začal
jednat a začal prověřovat všechny okolnosti případu.
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Dále je nutné vedení spisové dokumentace v souladu se Správním řádem9.

Smlouvy, které uzavřel bývalý opatrovník nebo člověk sám před
omezením svéprávnosti, zůstávají v platnosti a nemění se v důsledku
změny opatrovníka. Protistraně je pouze potřeba oznámit změnu
opatrovníka.

3.14. Opatrovnická rada
Poslání opatrovnické rady
K vyšší ochraně práv a zájmů zastoupeného, je-li mu ustanoven opatrovník, zavádí NOZ
možnost ustanovení opatrovnické rady. Jde o skupinu osob z nejbližšího okolí
zastoupeného, která má doplnit a vyvážit činnost opatrovníka. Vzhledem k tomu, že se
zřízením opatrovnické rady nemají námi oslovené obce dosud žádné zkušenosti, nemůžeme
shrnout získané praktické zkušenosti a nelze než odkázat na ustanovení NOZ § 472 - 485,
Opatrovnická rada.

9

Viz praktická část – Příloha č. 3 - Vedení osobního spisu opatrovance

23

MINISTERSTVO VNITRA

4. TYPY OPATROVNICTVÍ
Obecně lze formu opatrovnictví u osob, které z důvodu zejména zdravotního stavu nebo
duševní nemoci, nemohou dostatečně chránit své zájmy a práva, členit na 2 základní
situace:
Ustanovení procesního „opatrovníka“ (jde o ustanovení opatrovníka pro jedno konkrétní
řízení, tj. pro dobu od zahájení řízení po pravomocné rozhodnutí). Jde o situace, kdy osoba
nemá ustanoveného opatrovníka soudem z důvodu své vlastní neschopnosti chránit
a uplatňovat svá práva. A to:
- pro účely správního řízení (dle § 32 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, či dle speciálního právního předpisu (např. § 23 zákon o sociálních
službách apod.), pokud jsou splněny podmínky pro ustanovení opatrovníka dle
speciálního právního předpisu, pak přednostně se vždy využije tato možnost, jestliže
nelze využít možnosti ustanovit opatrovníka dle speciálního předpisu, pak se postupuje
dle obecného právního předpisu (tj. dle správního řádu),
- pro účely soudního řízení (správního, trestního i civilního)
Opatrovník vykonávající přímo práva a povinnosti osoby dle občanského zákoníku (viz
dále). Tj. soudem ustanovený opatrovník nikoliv pro jedno konkrétní řízení, ale pro výkon
práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat
své potřeby.
Omezení svéprávnosti v konkrétní definované oblasti
Opatrovník pro osobu s omezenou svéprávností (§ 465 NOZ)
Podle NOZ lze člověka pouze omezit ve svéprávnosti (dříve bylo možné člověka zcela
zbavit svéprávnosti). V rozsudku musí být přesně uvedeno, v jakém rozsahu není
opatrovanec způsobilý samostatně právně jednat a do jaké míry (§ 463 odst. 1 NOZ); např.
nesmí hospodařit s penězi nad 5 000 Kč měsíčně.
Opatrovnictví bez omezení svéprávnosti
(§ 465 odst. 1i § 469 odst. 1 NOZ)
Při této variantě jsou veškerá práva opatrovance zachována bez omezení, pouze
v konkrétních případech za něj může jednat opatrovník, pokud je to potřeba (stanoví soud
v rozsudku), a musí tak činit v souladu s jeho vůlí. V této oblasti je opatrovanec de facto
omezen v samostatném jednání.
Opatrovník pro správu jmění
Nejedná se o žádný zvláštní typ opatrovníka, ale o vymezení jeho pravomocí. Předmětem
jeho činnosti by měla být, jak název napovídá, správa jmění opatrovance, nikoliv například
řešení jeho hospitalizace či vhodného nastavení sociálních služeb.
Kolizní opatrovník
Kolizní opatrovník (§ 460 NOZ) je soudem určen např. v situaci, kdy je opatrovníkem
sourozenec opatrovance a oba budou vystupovat jako dědici ve stejném dědickém řízení,
nebo pokud by chtěl opatrovník něco prodat či koupit od opatrovance, nebo by byli
spoluvlastníky. Jedná se zde o situace, které jsou dočasné, takže pominou a „stálý“
opatrovník bude moci nadále svoji funkci vykonávat.
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5. POSTUPY PO USTANOVENÍ DO FUNKCE VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA
Pokud je obec ustanovena opatrovníkem člověku omezenému ve svéprávnosti nebo i bez
omezení a usnesení o ustanovení opatrovníkem, případně i rozsudek o omezení
svéprávnosti, se stane pravomocným, je potřeba udělat následující praktické kroky.
Výčet popisuje všechny kroky v případě, kdy byl člověk maximálně omezen na svéprávnosti.
Uvádíme zde veškerý výčet pro situace, kdy je potřeba hájit práva člověka, nebo kdy je
způsobilost člověka k samostatnému právnímu jednaní omezena v maximálním rozsahu.
Výčet potřebných úkonů s možnou, nikoli závaznou časovou posloupností. Je však třeba
vždy mít na paměti, že opatrovník má jednat pouze v tom rozsahu, v jakém má oprávnění
jednat.
Obecně však lze uvést, že je potřeba:

5.1. Informovat – Předložit listinu opatrovníka
Listinu opatrovníka předložit na všech úřadech a institucích, kde je nebo bylo v jeho věci
jednáno.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ohledně výplaty důchodu a pojistného na sociální zabezpečeni – Česká správa
sociálního zabezpečeni (sděluje soud, zasílá rozsudek, v případě, že platba chodí
na účet, musí si to zajistit sám opatrovník)
úřad práce – odděleni nepojistných sociálních dávek (příspěvek na péči, příspěvek
na mobilitu, dávky pomoci v hmotné nouzi)
úřad práce – odděleni statní sociální podpory – dávky statní sociální podpory
(příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, sociální příplatek)
úřad práce – oblast zaměstnanosti, může se stát, že i v těchto případech je osoba
vedena (nebo by měla být) jako uchazeč o zaměstnání, pokud má možnost např.
za mimořádných podmínek vykonávat výdělečnou činnost
zdravotní pojišťovna
banka – pokud má člověk veden u nějaké banky účet či vkladní knížku
sociální služba – v případě, že člověk využívá nějaký druh sociální služby
zaměstnavatel – v případě že daný člověk pracuje
vlastník či nájemce bytu
informovat opatrovnickou radu, pokud je ustanovena, že došlo ke změně opatrovníka
informovat další smluvní strany o tomto zastoupení.

5.2. Zjistit doklady a jejich platnost
Zjistit si u opatrovance, které doklady má v držení a zkontrolovat jejich platnost:
•
•
•
•

občanský průkaz a cestovní pas
průkaz zdravotní pojišťovny (příslušná zdravotní pojišťovna)
průkaz osoby se zdravotním postižením (úřad práce)
parkovací průkaz pro osobu se zdravotním postižením (příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností)
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5.3. Zmapovat příjmy
Zjistit si dostupné informace ohledně příjmů opatrovance:
•
•
•
•
•

hmotné zabezpečeni uchazečů o zaměstnání, příspěvek na péči, na mobilitu, dávky
v hmotné nouzi, případně příjmy ze zaměstnání apod.
důchod (Česka správa sociálního zabezpečeni Praha)
mzda (zaměstnavatel, nutné zajistit pracovní smlouvu)
sociální dávky – příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, dávky pomoci v hmotné
nouzi, dávky statní sociální podpory (úřad práce podle trvalého bydliště člověka)
renty a jiné příjmy (např. plynoucí z dědictví)

5.4. Zmapovat výdaje
•

•
•
•
•
•
•

Zjistit si dostupné informace o výdajích opatrovance, většina výdajů je podložena
smlouvou. Tyto smlouvy je potřeba zajistit od bývalého opatrovníka nebo
opatrovance a zkontrolovat jejich plnění
nájemné a služby související s užíváním bytu
platby za sociální služby
úvěry a půjčky
pojistné (majetku, života a zdraví, vozidla atd.) a spoření
mobilní operátoři
exekuce a výživné

5.5. Zajistit bankovní účet 10
Pokud nemá opatrovanec zřízen bankovní učet, pak je nutné tento účet ve spolupráci s ním
zřídit a řádně spravovat v souladu s rozsudkem o omezení svéprávnosti; v akutních
případech může být toto úplně první krok, který je potřeba udělat při převzetí opatrovnictví,
pro zajištění finanční stability.
•

bankovní učet – oznámit bance, že majitel má omezenou svéprávnost;
POZOR: banky neumí pracovat s institutem veřejného opatrovníka u soukromých
účtů, zavedou dispoziční právo k účtu pouze na konkrétní fyzickou osobu (pracovníka
úřadu, starostu), která pak figuruje v bankovním systému se všemi svými osobními
údaji.

V případě veřejného opatrovnictví je další alternativou i zřízení podúčtu k účtu obce.
V případě, že osoba má závazek, který vznikl v době omezení její svéprávnosti, pak je
potřeba učinit kroky a právní jednání, které vedou k eliminaci závazku, snížení dluhu apod.

5.6. Zmapovat bydlení
Zjistit, zda je opatrovanec spokojen s místem svého bydliště, případně jsou-li podmínky jeho
bydleni dostatečné a neomezující.

10

Na základě získaných zkušeností doporučujeme vybranou alternativu a postup konzultovat se soudem. Některé soudy mají
problém akceptovat variantu zřízení podúčtu k účtu obce. Musí se to se soudcem domluvit.
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•
•
•

bydlení v DOZP11, v chráněném bydlení či jiné pobytové sociální službě, v rodině,
nebo jinde, kde je člověk v izolaci
člověk je ve věku, kdy chce opustit „rodné hnízdo“ apod.
případně si zmapovat možnosti jiného bydleni

5.7. Zmapovat zdravotní nároky
Zjistit si informace ohledně zdravotní péče, která je osobě poskytovaná – ošetřující lékaři
(prakticky lékař, stomatolog, psychiatr, psycholog, neurolog, ….), preventivní prohlídky
a plánované kontroly a vyšetřeni (opatrovník nezjišťuje diagnózu člověka, ale může, má plný
přístup do zdravotnické dokumentace).
•
•
•
•

registrující lékaři (praktický, zubní lékař a gynekolog, …)
ošetřující lékaři
preventivní prohlídky a sjednané kontroly a vyšetřeni
schopnosti související se zajištěním potřebné zdravotní peče

5.8. Zmapovat sociální služby a sociální dávky či jiné možnosti
sociálních systémů a podpor
Zjistit, jaké využívá opatrovanec sociální služby. Následně se ujistit, že služby fungují dobře,
naplňuji kvalitně potřeby opatrovance.
•
•
•

•

•

jaké má opatrovanec sociální služby
jak funguji
zda podepisoval smlouvu o poskytování sociální služby obecní úřad obce
s rozšířenou působností nebo ještě opatrovanec v době, kdy byl plně svéprávný
apod.
zda jsou opatrovanci poskytovány jiné sociální dávky, příp. zda jsou vedena správní
řízení o sociálních dávkách (tj. např. u České správy sociálního zabezpečení dávka
důchodu, u Úřadu práce ČR dávky jako je příspěvek na péči, dávky pro osoby
zdravotně postižené, dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi nebo dávky
v nezaměstnanosti, neboť skutečnost, že je osoba omezena ve svéprávnosti ještě
nemusí nutně znamenat, že není schopen výkonu výdělečné činnosti a není příjemce
podpory v nezaměstnanosti).
z hlediska zmapování situace opatrovance je vhodné, aby se opatrovník obrátil
na sociálního pracovníka obce s rozšířenou působností, neboť obec s rozšířenou
působností má v kompetenci při výkonu státní správy podporu opatrovníků fyzických
i právnických osob, výkon poradenství v rámci sociální práce apod.

5.9. Zmapovat nemovitý majetek a movitý majetek
Zjistit si veškeré dostupné informace ohledně movitého a nemovitého majetku opatrovance
(výpis z katastru nemovitosti).
•
•

nemovitosti – výpis z katastru nemovitosti (katastrální úřad nebo Czech POINT)
motorové vozidlo – výpis z evidence motorových vozidel;

POZOR: osoba s omezenou svéprávností může být vlastníkem, ale nemůže být
provozovatelem vozidla, proto registr vozidel automaticky jako provozovatele zapisuje
11

Domov pro osoby se zdravotním postižením
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opatrovníka, který pak odpovídá za motorové vozidlo a škody jím způsobené.
Provozovatelem motorového vozidla však může být i jiná osoba než opatrovanec nebo
opatrovník. Z hlediska vlastnictví nemovitostí je nezbytné zmapovat skutečnou tržní hodnotu
(nikoliv stavební nebo tabulkovou hodnotu věci), a to s ohledem na potřebu zajištění potřeb
opatrovance pro budoucí období. Opatrovník (fyzická či právnická osoba) musí pečovat
o majetek opatrovance s péčí řádného hospodáře. Je vhodné se tak obrátit např. nejen na
soudního znalce, ale také na realitní kanceláře, aby byla reálná představa, s jak nákladným
majetkem bude nakládáno (opatrovníkem, resp. soudem).

5.10. Zmapovat vztahovou síť
Zjistit interpersonální vztahy ovlivňující život opatrovance, které osoby jsou pro něj důležité,
zda má nějaké osoby blízké (příbuzné nebo přátele), zda má dostatek sociálních kontaktů
nebo dostatečnou možnost tyto kontakty získávat12. Jednak od samotného opatrovance,
jednak od pracovníků sociálních služeb, které člověka podporují, nebo podporovali, nebo od
předchozího opatrovníka, pokud byl již předtím ustanoven, nebo od blízkých osob, které
člověka znají nebo dříve znaly.
•
•

příbuzní, další blízké osoby, vztahová síť v okolí člověka a kontakty na ně
(opatrovanec se sběrem informací musí souhlasit)
pokud je to zmapováno službami, ujistit se, že je to zmapováno správně

5.11. Zmapovat osobní historii člověka
Zjistit, se souhlasem opatrovance, jeho minulost, co dříve dělal, kde a jak žil, jednak od něj
samotného, jednak od pracovníků sociálních služeb, které opatrovance podporují, nebo
podporovali, nebo od předchozího opatrovníka, pokud byl již předtím ustanoven, jednak od
blízkých osob, které opatrovance znají nebo dříve znaly.
•
•

ideálně formou soupisu životního příběhu opatrovance, nebo vyplněného vhodného
dotazníku apod.
pokud je to zmapováno službami, ujistit se, že je to zmapováno správně.

5.12. Zmapovat potřeby a přání člověka
Je teda třeba zjistit současná přání a potřeby opatrovance, jednak od něj samotného, nebo
z jeho dokumentace, případně od jemu blízkých osob, které jej znají, nebo dříve znaly.
Je potřeba informace vyhodnocovat vždy obezřetně a pokud možno ve spolupráci
s opatrovancem. Zmapované potřeby a přání je vhodné posoudit z hlediska reálných
možností opatrovance i opatrovníka, neboť často se přání opatrovance liší od jeho
schopností nebo zdrojů, které mohou přání či potřeby umožnit realizovat. Potřeby a přání
je vhodné také korigovat zjištěními u praktického lékaře u pracovníků sociálních služeb, kteří
přicházeli do kontaktu s opatrovancem apod. Je tedy vhodné zmapovat:
•
•

12

jeho současné potřeby, přání včetně reálných možností je uspokojit,
pokud je to zmapováno službami, ujistit se, že je to zmapováno správně.

Pokud to souvisí s oblastí, kde má veřejný opatrovník působit.
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5.13. Zmapovat vize, cíle opatrovance do budoucna
Zjistit sny a vize, co by chtěl opatrovanec dělat, změnit. Jednak od opatrovance, či z jeho
dokumentace, jednak od jemu blízkých osob, které opatrovaného znají nebo dříve znaly.
•
•

pokud je to zmapováno sociálními službami, ověřit si, že je to zmapováno správně
případně je třeba opatrovanci pomoci s vytvořením si vlastní vize, protože se o to
možná dosud nikdo nezajímal, nebo mu někdo pomohl vytvořit si negativní vizi (např.
že svět je nebezpečný, a proto je nejlepší zůstat v zařízení apod.).

5.14. Zmapovat zájmy a koníčky
Zjistit, jaké má opatrovanec zájmy a koníčky, co by chtěl dělat, čemu se věnovat. Jednak
od něj samotného, jednak z jeho dokumentace, jednak od blízkých osob, které jej znají nebo
dříve znaly.
•
•

věci zvláštní obliby, koníčky a zájmy (včetně jejich náročnosti) apod.
domácí zvířata (zajistit evidenci, platbu poplatků, povinnou veterinární péči).

5.15. Zmapovat závazky a pohledávky
Při seznamování se se situací opatrovance je nezbytné dobře zmapovat závazky
a pohledávky opatrovance, a to i tím způsobem, že se opatrovník písemně dotáže
jednotlivých věřitelů – o jaké závazky se jedná, v jaké jsou výši, jak jsou spláceny a na
základě čeho (rozhodnutí soudu apod.). Dále je nezbytné zmapovat také pohledávky
opatrovance, neboť je možné, že opatrovanec nemá jen závazky, ale že by bylo možné
využít jeho pohledávky a vymáhat je. Je vhodné zvážit možnosti splátkových kalendářů při
snižování závazků apod.

5.16. Zajistit dosílání pošty na opatrovníka, oznámit institucím
funkci opatrovníka (bance, poště apod.)
Aby nedošlo k prodlení realizace různých povinností opatrovance, je nezbytné,
aby opatrovník zajistil dosílání pošty k jeho rukám, samozřejmě v situaci, kdy opatrovník
má takový rozsah oprávnění svěřeného soudem. Dosílání pošty je možné zabezpečit buď
tak, že opatrovník požádá o dosílání pošty u České pošty, a.s. Jde však o placenou službu,
nikterak však náročnou.

5.17. Ostatní
Zjistit, zda má opatrovanec nějaké závazky vůči zdravotní pojišťovně, správě sociálního
zabezpečení či jiným subjektům. Zjistit, zda vůči opatrovanci není zahájeno nějaké exekuční
řízení (dotazem na soud). V akutních případech mohou být toto úplně první kroky, které je
potřeba udělat při převzetí opatrovnictví.
•
•
•
•

daňové nedoplatky (finanční úřad)
existence závazků vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečeni, popř.
dalším subjektům (nedoplatky nájmů, energií, poplatky za komunální odpad apod.)
exekuční řízeni – dotaz na okresní soud, zda nějaké eviduje
rejstřík živnostenského podnikaní, osoba bez plné svéprávnosti nemůže podnikat
(obecni živnostensky úřad).
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6. ROLE VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA
Obec jako veřejný opatrovník je abstraktní pojem. Obec navenek zastupuje starosta nebo jím
pověřený zaměstnanec (zařazený do obecního úřadu) a ten pak vykonává činnosti
opatrovníka. Tento člověk je již fyzickým zástupcem opatrovníka a mnohdy je nesprávně
zaměňován za opatrovníka – fyzickou osobu.
Svěření opatrovnické funkce v rozsahu faktického výkonu opatrovnictví je svěřeno
zaměstnanci obce dvojím možným způsobem, a to:
-

buď je pracovník obce pověřen k výkonu opatrovnické funkce ke konkrétní osobě
opatrovance v rámci pověření pracovníka (zaměstnance obce) ze strany starosty,
který stojí v čele obecního úřadu,

-

nebo jde o situaci, kdy výkon opatrovnické funkce obcí je svěřen organizačním
řádem (který upravuje kompetence jednotlivých úseků obecního úřadu) určitému
úseku – odboru, v rámci odboru pak mají osoby pracovníků (zaměstnanců),
stanoveno ve funkční náplni výkon opatrovnické funkce, nejde o určení funkce pro
konkrétní osobu opatrovance a již tak nemusí být pracovník ustanoven
prostřednictvím pověření starosty obce.

Na pověřených obecních úřadech a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (tzv.
obcích II. a III. typu) je většinou agenda opatrovnictví svěřena sociálním pracovníkům, ale
není výjimkou, že tuto agendu vykonávají právníci či tajemníci úřadů. Na obcích tzv. I. typu
zpravidla výkon opatrovnictví zajišťuje přímo starosta obce.
Sociální práce je sice multioborovou disciplínou a přistupuje ke klientovi v kontextu jeho
sociálního prostředí, jeho minulosti, od které se odvíjí současnost, a na které je možné stavět
budoucnost, ale přesto je potřeba sociální práci a opatrovnictví odlišovat.
Role opatrovníka by měla spočívat v zajištění a dohledu nad tím, zda je opatrovanci
zabezpečena veškerá podpora, aby mohl žít co nejvíce samostatně, aby mohl uplatňovat svá
občanská a osobní práva a měl dostatečné vztahové zázemí. V této roli veřejný opatrovník
především zprostředkovává potřebnou podporu a využívá poradenství sociálního
pracovníka, podpory ze strany sociálních služeb apod.
Jedná se o jasně oddělené role a kompetence sociálních pracovníků a veřejných
opatrovníků.

Opatrovnictví na obci I. typu
Malý obecní úřad, kde pracuje mnohdy jen jeden nebo dva zaměstnanci – podle
provedených šetření tyto obce vidí následující nedostatky pro dobrý výkon role veřejného
opatrovníka:


Obec nemá dostatek personálních kapacit na výkon veřejného opatrovnictví.



Obec nemá k dispozici kvalifikovaného pracovníka, (nejsou definovány požadované
kvalifikační požadavky), (jak vzdělání, tak rozsah ZOZ, atd.).



Metodické řízení se teprve postupně rozbíhá a záleží jen na osobní iniciativě
krajských úřadů nebo úřadů obcí s rozšířenou působností v jakém rozsahu
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poskytují malým obcím podporu a metodické zázemí.


Chybí systematická metodická podpora státu, resp. podpora ze strany ústředního
orgánu, který by poskytoval metodickou podporu výkonu opatrovnictví.
V současnosti je metodická podpora poskytována prostřednictvím podpory výkonu
sociální práce, neboť osoby, jejichž zdravotní nebo duševní stav vyžaduje podporu,
a osoby pečující o tyto osoby, jsou cílovými skupinami pro účely sociální práce
a poradenství



Nevýhodou malých obcí může být i nedostatečná síť sociálních služeb, omezená
nabídka zájmových aktivit či pracovního uplatnění pro opatrovance, i v této oblasti
je nutná spolupráce s obcí II. či III. typu, nedostupnost sítě sociálních služeb apod.

Opatrovnictví na obci II. a III. typu
Na těchto typech obecních úřadů vykonávají často opatrovnictví osoby, které jsou
současně zpravidla pověřeny k výkonu sociální práce u těch samých osob, jimž vykonávají
opatrovnictví.
V případě obcí, kde tyto role v současné situaci rozdělit mezi dvě osoby nelze, by měla
osoba vykonávající opatrovnictví i sociální práci reflektovat svoji pozici. Měla by být vedena
ke schopnosti poznat, kdy hrozí, že dojde ke střetu zájmu, a mít možnost v takových
situacích najít podporu třeba v případových setkáních nebo opatrovnických radách
se zastoupením osob, které nepracují na obci.
I tyto obce vidí největší nedostatky, stejně jako obce základního typu, především v tom, že:


Obec nemá dostatek personálních kapacit na výkon veřejného opatrovnictví.



Obec nemá k dispozici kvalifikovaného pracovníka, (nejsou definovány požadované
kvalifikační požadavky, atd.), resp. je využívána kvalifikace sociálního pracovníka.
Nelze tak konstatovat, že obec nedisponuje kvalifikovanými pracovníky, je vhodné
spíše konstatovat, že tato agenda vyžaduje personální posílení, neboť práce
s těmito osobami vyžaduje více časového prostoru a poměrně vyšší rozsah
trpělivosti.



Metodické řízení se teprve postupně rozbíhá a záleží jen na osobní iniciativě
krajských úřadů.



Chybí systematická metodická podpora státu, resp. ze strany ústředních státních
orgánů (podpora opatrovnictví v tuto chvíli probíhá prostřednictvím cílových skupin
sociální práce).
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Základní role, které by měl veřejný opatrovník v současné situaci naplňovat:

1. role
• Veřejný opatrovník by měl ve shodě a po domluvě s opatrovancem právně
jednat jen v oblastech, které mu jsou vymezeny soudním rozhodnutím. Měl by
v dostatečné míře znát o opatrovanci relevantní informace pro tu oblast, kde
jsou stanoveny jeho kompetence.

2. role
• Veřejný opatrovník by měl hájit práva a zájmy opatrovance a usilovat o ochranu
jeho zájmů v souladu s jeho přáním, případně naplnění možnosti pro
uskutečnění relevantního právního jednání (např. podepsaní nájemní smlouvy
v novém bydlení).
• Veřejný opatrovník by měl usilovat o změnu situace člověka, který žije
v podmínkách pro něj nevyhovujících nebo v podmínkách, které toleruje jen
proto, že nemá zkušenost s lepší alternativou. Jeho úsilí by mělo spočívat
v právním jednání podle vůle opatrovance směrem k rozšíření jeho možností
a v podpoře dalších kroků u příslušných institucí a organizací. Rozsah těchto
činnosti je opravdu široký, proto je vhodné se spojit se sociálními pracovníky,
kteří tyto činnosti budou vykonávat v rámci výkonu sociální práce na doporučení
a ve spolupráci s veřejným opatrovníkem.

3. role
• Veřejný opatrovník by měl také usilovat (s pomocí právních a dalších nástrojů)
o to, aby opatření byla pro opatrovance co nejméně omezující. Pokud člověk
například spolehlivě hospodaří s 1 000 Kč měsíčně podle rozsudku, měl by
opatrovník usilovat o navýšení částky, případně i o navrácení svéprávnosti,
nebo i o využití alternativ k veřejnému opatrovnictví.
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7. KONTROLA

VÝKONU

VEŘEJNÉHO

OPATROVNÍKA

A

VEDENÍ

SPISOVÉ

DOKUMENTACE

Kontrolu výkonu funkce veřejného opatrovníka vykonává:
• primárně soud
• krajský úřad
• správní úřady
• veřejný ochránce práv
• opatrovnická rada, je-li ustavena

Kontrola soudní
Kontrola ze strany sou§mdu je základním typem kontroly opatrovníka. Týká se jak
opatrovníků veřejných, tak i soukromých. Měla by být prováděna pravidelně, minimálně
jednou ročně. Její součástí je výše zmíněné vyúčtování správy jmění opatrovance (§ 485
odst. 2 NOZ). Jednací řád pro okresní a krajské soudy13 pak stanoví další oblasti, o kterých
musí opatrovník soud informovat. Konkrétně se stanoví, že opatrovník uvede přehled
o nakládání s majetkem opatrovance, zda je opatrovanec v nějakém zařízení nebo jak a kde
bydlí, rámcově jaký je jeho zdravotní stav, jakým způsobem plní opatrovník své povinnosti
a další podstatné okolnosti, které mu soud uloží. Tyto údaje má soud přezkoumat. Bohužel
tento typ kontroly není vždy úplně efektivní. Nesmíme také zapomenout na to, že jednací řád
neukládá soudu se dotazovat na kvalitu služeb poskytovaných opatrovanci, ačkoliv jde
o informaci nezbytnou k posouzení plnění povinností podle § 467 NOZ, tedy zda opatrovník
respektuje vůli a případně i zájem opatrovance, zda dbá, aby způsob opatrovancova života
nebyl v rozporu s jeho schopnostmi atd. Mnohé soudy využívají možnosti kontroly za pomoci
dalších osob, často úředníků ze sociálního odboru úřadu. Ti jsou mnohdy oslovováni
s požadavkem na provedení místního šetření a podání následné zprávy soudu. Podobně
některé soudy oslovují zařízení poskytující sociální či další služby, v nichž opatrovanec
pobývá, se žádostí o poskytnutí informací o činnosti opatrovníka. Tuto praxi zjišťování
informací o opatrovnické činnosti z více zdrojů lze nepochybně hodnotit kladně.

Kontrola krajskými úřady
Krajský úřad v přenesené působnosti vykonává obecně, nikoli jen na základě podnětu,
kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí, tedy výkonu opatrovnictví též
na základě ustanovení § 67 zákona o krajích č. 129/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(a to s odkazem na ustanovení § 149b a ustanovení § 129 a 129b zákona o obcích, ve znění
pozdějších předpisů k 1. 1. 2014). V případě hlavního města Prahy provádí kontrolu
13

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 23. 12. 1991, č. 37/1991, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, § 73.
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ministerstvo spravedlnosti, magistrát kontroluje příslušné městské části (§ 131 odst. 1 a 2
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů). Při kontrole
se zjišťuje, zda jsou dodržovány zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích též usnesení
vlády, směrnice ústředních správních úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů veřejné
správy již přijatá při kontrole přenesené působnosti. Tyto kontroly jsou prováděny úředníky
krajských úřadů dle zákona o kontrole (zákon č. 255/2012 Sb.). Ti jsou oprávněni požadovat
potřebné dokumenty (ty můžou i zajistit) a informace, mohou vstupovat i do dalších objektů
a prostorů, souvisí-li to s prováděním kontroly, a dále jen v nezbytném rozsahu
odpovídajícím povaze kontroly používat i technické a materiální vybavení obce, je-li to
nezbytné k zabezpečení kontroly.
O kontrole a jejím výsledku se pořídí písemný protokol, se kterým je seznámen tajemník
úřadu (není-li zřízen, pak starosta, případně jím pověřený zástupce). V protokolu mají být
uvedena doporučení pro odstranění zjištěných nedostatků, požádá-li o to tajemník.
V protokolu lze uložit orgánu obce splnění úkolu stanoveného zákonem, nebo provést
nápravu nezákonného postupu nebo i jiných nedostatků a stanovit mu k tomu lhůtu, případně
lze uložit povinnost informovat kontrolní orgán o splnění úkolu či nápravě věcí. Proti
protokolu lze podat námitky, a to do 15 dnů (§ 129a odst. 6 ve spojení s § 129b zákona
o obcích).
Zatím není známo, vzhledem k minimální době účinnosti novely zákona o obcích,
jak konkrétně budou kontroly realizovány. Do jaké míry budou kontrolovány například
opatrovnické spisy veřejných opatrovníků, kdo bude zván ke zjišťování potřebných informací
a podobně. Bylo by však vhodné, aby se pravidla pro tyto kontroly specifikovala, ať už za
pomoci novelizace zákona či jinými právními cestami (například za pomoci interních
předpisů). Krajské úřady kontrolují výkon opatrovnické funkce i ve vztahu k vedení spisové
dokumentace. Ta je vedena v souladu s jejím účelem i charakterem, vyplývajícím
z ustanovení § 149b zákona o obcích ve spojení s ustanovením § 1 správního řádu (zákon
č. 500/2004 sb.), protože jde o výkon přenesené působnosti, tj. výkon státní správy (což je
posuzováno jako výkon veřejné správy). Proto je opatrovnická funkce pracovníkem obce
vykonávána úřední oprávněnou osobou dle správního řádu, a to minimálně v souladu se
základními zásadami správního řádu a pravidly dle části IV správního řádu. Je však zřejmé,
že s ohledem na skutečnost, že jde o výkon veřejné správy, pak lze využít institutů jako je
nečinnost správního orgánu, nahlížení do spisu, stížnost, podjatost úřední osoby apod.
V souvislosti s těmito instituty je nezbytné, aby spisová dokumentace vždy obsahovala
informaci o tom, kdo, jak a kdy její obsah doplnil, nahlížel do ní, komu správní orgán
poskytoval informace a proč apod.
V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 zákona o obcích metodickou a odbornou pomoc
ve věcech výkonu přenesené působnosti vykonává vůči orgánům obcí krajský úřad. Krajský
úřad poskytuje obcím též odbornou a metodickou pomoc.

Kontrola podle Správního řádu
Kontrola činnosti veřejného opatrovníka, respektive konkrétního úředníka standardním
mechanismem v rámci správního práva. Je tedy možné podat stížnost na zaměstnance
obecního úřadu, který opatrovnictví vykonává, případně si stěžovat jeho nadřízenému nebo
tajemníkovi. Pokud by nedošlo k řádnému vyřízení, pak i nadřízenému úřadu, tedy
krajskému úřadu.
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Kontrola ze strany veřejného ochránce práv
Relativně nově se zabývá agendou stížností na veřejné opatrovníky Kancelář veřejného
ochránce práv (dále jen VOP). K tomu došlo v souvislosti s náhledem na činnost veřejného
opatrovníka jako na činnost vykonávanou v přenesené působnosti, jak primárně stanovil
judikát Ústavního soudu (již zmíněné usnesení ze dne 10. července 2007, č. II. 995/07).
Nově tak stanoví i zákon o obcích v § 149b odst. 3. Vzhledem k tomu, že působnost VOP
se vztahuje na řešení stížnosti proti činnosti orgánů územní samosprávy (tj. obce a kraje),
ale pouze při výkonu státní správy (§ 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv,
ve znění pozdějších předpisů), může se VOP těmito podáními zabývat.
Každý může podat podnět, stížnost na činnost veřejného opatrovníka a VOP je povinen,
bude-li podání splňovat další předpoklady stanovené zákonem, se touto stížností zabývat.
Šetření spočívá ve studiu potřebných dokumentů a zjišťování dalších informací od různých
subjektů, jak přímo od těch, na které je stížnost podána, tak i od dalších, stejně jako
zjišťování dalších skutečností o stavu věci. Výsledkem šetření VOP sice není vykonatelné
rozhodnutí, jako v případě soudního rozhodnutí, přesto má jeho šetření a závěr učiněný
ve stanovisku významný vliv na řešení konkrétní situace14.

Kontrola prostřednictvím opatrovnické rady
Dalším typem kontroly opatrovníka je dohled ze strany opatrovnické rady. Sama její
existence, pokud je zřízena, je důkazem toho, že skupina osob (či jedinec) má zájem
na zjišťování toho, zda jsou opatrovancova práva, přání, vůle naplňována a také aktivně
přispět k tomu, aby tomu tak skutečně bylo. Další informace týkající se konkrétních
pravomocí rady a její činnosti jsou popsány a definovány v NOZ § 472–485.

14

Srov. § 15 a 19 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
§ 15
(1) Ochránce je oprávněn s vědomím vedoucích úřadů, a to i bez předchozího upozornění, vstupovat do všech prostor úřadů
a provádět šetření spočívající v
a) nahlížení do spisů,
b) kladení otázek jednotlivým zaměstnancům úřadů,
c) rozmluvě s osobami umístěnými v zařízeních, a to bez přítomnosti jiných osob.
(2) Úřady jsou povinny na žádost ochránce a ve lhůtě jím stanovené
a) poskytnout informace a vysvětlení,
b) předložit spisy a jiné písemnosti,
c) sdělit písemně stanovisko ke skutkovým a právním otázkám,
d) provést důkazy, které ochránce navrhne,
e) provést úkony dozoru, k nimž jsou podle zákona oprávněny a které ochránce navrhne.
(3) Ochránce je oprávněn být přítomen při ústním jednání a provádění důkazů úřady a klást přítomným osobám otázky.
(4) Pro účely šetření podle předchozích odstavců zprostí na žádost ochránce osoba k tomu oprávněná podle zvláštního
zákona jednotlivé zaměstnance úřadu mlčenlivosti, je-li jim zvláštním zákonem uložena. Nestanoví-li zvláštní zákon, kdo je
osobou oprávněnou zprostit povinnosti mlčenlivosti, je jí pro účely tohoto zákona v případě zaměstnance úřadu vedoucí úřadu,
v případě vedoucího úřadu vedoucí úřadu jemu nadřízeného, a není-li takového úřadu, předseda vlády. Pro účely šetření podle
tohoto zákona se vůči ochránci nelze dovolávat povinnosti mlčenlivosti uložené smlouvou.
§ 19
Ochránce může navrhnout zejména tato opatření k nápravě:
a) zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí, úkonu nebo postupu úřadu, lze-li je zahájit z úřední moci,
b) provedení úkonů k odstranění nečinnosti,
c) zahájení disciplinárního nebo obdobného řízení,
d) zahájení stíhání pro trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt,
e) poskytnutí náhrady škody nebo uplatnění nároku na náhradu škody
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8. ODPOVĚDNOST OPATROVNÍKA ZA ŠKODU
Odpovědnost opatrovníka za škodu způsobenou opatrovanci
Opatrovník je povinen k náhradě škody, kterou způsobil opatrovanci při výkonu své činnosti.
Zvláštní skutkovou podstatu pro tyto případy NOZ neobsahuje; proto je třeba postupovat
podle úpravy obecné.
Škoda způsobená porušením zákona
Opatrovník je povinen k náhradě škody, kterou opatrovanci způsobil zaviněným porušením
své zákonné povinnosti, např. neuplatní za opatrovance včas právo na smluvní pokutu
(§ 2910 NOZ). Není-li zvlášť zákonem stanoveno jinak, postačí zavinění ve formě nedbalosti,
přičemž nevědomá nedbalost (nevěděl o možném následku, ale vědět měl a mohl)
se předpokládá, tedy není ji třeba před soudem dokazovat (§ 2911 NOZ). Jedná se tedy
o odpovědnost subjektivní, kdy opatrovník odpovídá za vlastní jednání, nikoliv
za výsledek, pro kterou je klíčový vnitřní (psychický vztah) škůdce k protiprávnosti jednání
a k možným následkům.
Škoda způsobená úmyslným porušením dobrých mravů
Škodu způsobenou porušením dobrých mravů nahradí opatrovník pouze v případě, že byla
způsobena úmyslně (věděl o možném následku a chtěl jej způsobit – viz § 2909 NOZ).

Odpovědnost opatrovníka za škodu způsobenou opatrovancem třetím osobám
Jak bylo uvedeno výše, otázka, zda určitá osoba odpovídá za své protiprávní jednání, není
závislá na okolnosti, zda byla omezena na svéprávnosti. U osob stižených duševní poruchou
se způsobilost k protiprávnímu jednání posuzuje v každém jednotlivém případě, a to podle
míry, ve které byla tato osoba způsobilá ovládnout své jednání a posoudit jeho následky
(§ 2920 NOZ). Přičemž NOZ výslovně stanoví, že poškozenému náleží náhrada také
v případě, kdy se této osobě nebránil ze šetrnosti k ní. Z tohoto pravidla upravuje NOZ
výjimku, kdy se poškozenému náhrada přizná, přestože není protiprávně jednající osoba
za své jednání odpovědná, a to jestliže je to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům
této osoby a poškozeného.
Další osobou, která může být povinna k náhradě škody, je osoba, jež vykonává dohled.
Odpovídat bude v případě, kdy náležitý dohled zanedbá. V případě, kdy není protiprávně
jednající osoba odpovědná pro nedostatek způsobilosti své jednání ovládnout a posoudit
jeho následky, nahradí škodu pouze osoba, která zanedbala dohled. V této pozici se může
ocitnout také opatrovník, nevykonává-li nad opatrovancem patřičný dohled, nebo v důsledku
zaviněného porušení jeho povinnosti není nad opatrovancem dohled vykonáván jinou
osobou.

Promlčení
V této souvislosti je třeba upozornit na § 646 NOZ, podle kterého mezi opatrovancem
a opatrovníkem po dobu trvání tohoto poměru promlčecí lhůta neběží. Toto ustanovení
je důležitou zárukou uplatnění práv opatrovaného proti nečinnosti „bývalého“ opatrovníka
z důvodu střetu zájmů.
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9. FINANCOVÁNÍ OBCE JAKO VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA
Od roku 2017 bude výkon veřejného opatrovnictví financován ze státního rozpočtu formou
tzv. výkonové složky příspěvku na přenesenou působnost.

9.1. Pravidla pro rok 2017
V roce 2017 bude financování veřejného opatrovnictví probíhat formou tzv. výkonové složky
příspěvku na přenesenou působnost, ta bude tedy zahrnuta do prostředků vyčleněných
ze státního rozpočtu na financování přeneseného výkonu státní správy, v podstatě
půjde paušální platbu na jednoho opatrovance. Obce jako veřejní opatrovníci obdrží
násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému
dni. Tímto rozhodným dnem byl 31. květen 2016. Výše zmíněné paušální platby byla pro rok
2017 stanovena ve výši 29 000 Kč na opatrovance za rok.
Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku nebude brán zřetel vzhledem k charakteru
příspěvku, který je součástí státního rozpočtu, stejně jako je tomu v případě počtu obyvatel
v jednotlivých obcích. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím. Zároveň nehraje roli
faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě
(například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu
migrující v dalších obcích.
Tato částka nepředstavuje účelově vázanou dotaci, kterou by obstarával věcně příslušný
rezort, nýbrž bude součástí příspěvku na výkon státní správy pro rok 2017. Obcím,
vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní
správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.

9.2. Aplikace ve státním rozpočtu 2017
V roce 2016 Ministerstvo vnitra navrhlo doplnění nové části (pracovně písmeno „D“ a „C“)
do bodů č. 1 a 2 přílohy č. 8 s názvem „Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní
správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze“ k zákonu o státním rozpočtu na rok
2017. Doplněná příloha č. 8 obsahuje mechanismus navýšení příspěvku na výkon státní
správy o zmíněnou kapitální platbu na opatrovance a seznam dotčených obcí na rok 2017,
je uveden v jejím závěru. Na základě dohody s Ministerstvem financí může být seznam obcí
rovněž zahrnut do dokumentace k zákonu o státním rozpočtu (sešit J, popř. G). Tato otázka
se řeší v rámci bilaterálního jednání obou ministerstev.
Základ tohoto financování představuje vyčíslení pracovních úvazků všech dotčených
subjektů. Zainteresované resorty se přiklonily k financování veřejného opatrovnictví v roce
2017 na základě zmíněné kapitální platby na opatrovance zahrnuté v příspěvku
na přenesenou působnost. Forma příspěvku zároveň představuje způsob financování, který
nepředstavuje pro obce dodatečné administrativní zatížení.

9.3. Role obcí a krajů v otázce financování pro rok 2017
Veřejné opatrovnictví je výkonem přenesené působnosti. Dotčené obce/obecní úřady byly
požádány, aby informovaly místně příslušné krajské úřady o počtu opatrovanců
k rozhodnému datu, u kterých vykonává obec působnost veřejného opatrovnictví. Tímto
rozhodným datem byl 31. květen 2016. Na počátku června doručily jednotlivé krajské úřady
informace o počtu opatrovanců Ministerstvu vnitra. Na základě získaného počtu opatrovanců
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v jednotlivých obcích byla následně stanovena výše navýšení příspěvku na výkon přenesené
působnosti o násobek výše uvedené paušální platby k počtu opatrovanců v konkrétní obci.
Vzhledem k charakteru informace, kterou obecní úřad v přenesené působnosti poskytuje
krajskému úřadu, není předepsána závazná forma zmíněného vyjádření. Zpravidla se jedná
o písemnost obecního úřadu adresovanou krajskému úřadu, kterou podepisuje starosta,
tajemník či vedoucí sociálního odboru podle vnitřních předpisů dotčené obce. Nesplnění
povinnosti sdělit počet opatrovanců nepodléhá sankci, obec však neobdrží na tuto činnost
žádné finanční prostředky, pokud informace krajskému úřadu včas neposkytla, případně
nereagovala na ministerstvem zveřejněnou informaci do doby sestavení podkladů pro státní
rozpočet, tedy do 15. července 2016.
Základní úlohou krajských úřadů je poskytování informací o počtu opatrovanců v jednotlivých
obcích daného kraje Ministerstvu vnitra ve stanoveném termínu, kterým byl červen 2016.
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10.

STATISTIKY

Tabulka 1 - Přehled počtu opatrovanců a obcí vykonávajících opatrovnictví dle krajů ČR

kraj

počet
opatrovanců

obce
vykonávající
opatrovnictví

počet obcí v
kraji

% obcí
vykonávající
opatrovníka z
obcí kraje

Jihočeský
501
83
623
13,32%
Jihomoravský
744
115
672
17,11%
Karlovarský
454
50
133
37,59%
Královéhradecký
679
79
448
17,63%
Liberecký
394
51
215
23,72%
Moravskoslezský
1 431
105
300
35,00%
Olomoucký
874
107
401
26,68%
Pardubický
580
73
451
16,19%
Plzeňský
686
90
501
17,96%
Praha
829
/27/
1
x
Středočeský
1 125
155
1 144
13,55%
Ústecký
1 168
92
354
25,99%
Vysočina
600
81
704
11,51%
Zlínský
734
74
307
24,10%
CELKEM
10 799
1 155
6 254
18,47%
x - Praha je 1 obec, opatrovnictví vykonávají MČ Praha 1 - 22, v současnosti ještě 5 dalších
MČ
Česká republika má celkem 6 254 obcí, z nichž 1 155 vykonává opatrovnictví
(+27 městských částí Prahy, které mají opatrovnictví v současné době na starosti, což je
dohromady 1 182). Pokud Prahu nebudeme počítat, opatrovance má na starosti 18,47 %
obcí ČR. Z krajů má největší % obcí provádějících opatrovnictví Karlovarský kraj (37,59 %
obcí) před Moravskoslezským krajem (35,00 % obcí). Nejméně naopak Kraj Vysočina
(11,51 %), druhý s nejmenším % počtem obcí je Jihočeský kraj (13,32 %). Je zajímavé,
že nejvíce obcí má opatrovnictví ve Středočeském kraji (155), ale vzhledem k velkému počtu
obcí (1 144) je procentuálně až třetí nejmenší (13,55 %).
Na opačném konci je Karlovarský kraj, kde má opatrovnictví na starosti pouze 50 obcí,
ale vzhledem k tomu, že kraj má celkem 133 obcí, vykonává procentuálně opatrovnictví
nejvíce obcí ze všech krajů (již zmiňovaných 37,59 %).
Zajímavé je porovnání počtu opatrovanců (jejichž opatrovatelem je obec) s počtem obyvatel.
ČR má celkem 10 553 543 obyvatel (stav k 31. 12. 2015, tj. počet obyvatel použitý pro
výpočet příspěvku na přenesenou působnost). Znamená to, že 10 799 opatrovanců, jejichž
opatrovatelem je obec tvoří 0,10 % obyvatel ČR. Největší procento opatrovanců má
Karlovarský kraj (0,15 %) před Ústeckým (0,14 %). Nejméně naopak Jihomoravský kraj
a Praha (0,06 %).
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V České republice je 10 799 opatrovanců, které má na starosti 1 182 obcí, což dělá 9,14
opatrovance na obec.
Nejvíce opatrovanců má Moravskoslezský kraj (1 434) a Ústecký kraj (1 168), nejméně
Liberecký (394) a Karlovarský (454). Nejvíce obcí, starajících se o opatrovance
je ve Středočeském kraji (155), což je ale dáno vysokým počtem obcí v tomto kraji (1 125).
Pokud nepočítáme Prahu (která je považovaná za obec a tudíž její výsledky odpovídají
výsledkům za celý kraj), nejvyšší průměrný počet opatrovanců na obec
je v Moravskoslezském kraji (13,63) a Ústeckém kraji (12,70). Nejmenší naopak
v Jihočeském (6,04) a Jihomoravském (6,47).
Dle typu obcí:
Obce I. typu jsou obce se základní působností. 822 obcí tohoto typu v ČR má na starosti
4 440 opatrovanců. Nejvíce je jich v Ústeckém kraji (671) a Středočeském (561). Nejméně
v Libereckém (116) a Karlovarském (213). Průměrný počet opatrovanců na obec I. typu
vykonávající opatrovnictví je v ČR 5,40 opatrovanců, největší průměrný počet opatrovanců
je v Ústeckém kraji (10,48), nejmenší v Moravskoslezském (3,65).
Obce II. typu jsou obce s pověřeným obecním úřadem. 136 obcí tohoto typu má
na starosti 874 opatrovanců. Nejvíce je jich opět v Ústeckém kraji (136) a Královéhradeckém
(125), nejméně v Olomouckém (13) a Jihočeském (21). Průměrný počet opatrovanců
na obec II. typu vykonávající opatrovnictví je v ČR 6,43 opatrovanců, největší průměrný
počet opatrovanců je znovu v Ústeckém kraji (11,33), nejmenší v Jihočeském (1,75).
Obce III. typu jsou obec s rozšířenou působností. 224 obcí tohoto typu má na starosti
5 484 opatrovanců. Nejvíce je jich v Moravskoslezském kraji (1 074) a Středočeském kraji
(468), nejméně v Kraji Vysočina (180) a Karlovarském kraji (204). Průměrný počet
opatrovanců na obec III. typu vykonávající opatrovnictví je v ČR 24,48 opatrovanců, největší
průměrný počet opatrovanců je v Moravskoslezském kraji (51,14), nejmenší v Kraji Vysočina
(12,00).
Tabulka 2 - TOP 10 obcí a měst ČR s nejvíce opatrovanci

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.

Název obce
Praha
Ostrava
Plzeň
Brno
Terezín
Šternberk
Kroměříž
Jáchymov
Kyjov
Liberec
Pardubice

ORP
Ostrava
Plzeň
Brno
Litoměřice
Šternberk
Kroměříž
Ostrov
Kyjov
Liberec
Pardubice

Počet obyvatel Opatrovanci
1 267 449
829
Moravskoslezský kraj
292 681
350
Plzeňský kraj
169 858
145
Jihomoravský kraj
377 028
142
Ústecký kraj
2 916
136
Olomoucký kraj
13 551
109
Zlínský kraj
29 066
103
Karlovarský kraj
2 664
96
Jihomoravský kraj
11 405
94
Liberecký kraj
103 288
93
Pardubický kraj
89 638
93
Kraj
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Obce s největším počtem opatrovanců.
Pokud bychom vytvořili seznam sta obcí,
řečeno na děleném 96–102 místě) má
(829), což je částečně zkreslující údaj,
správní celek, a tak jde fakticky o počet
(350) a třetí Plzeň (145).

které mají nejvíce opatrovanců, stá obec (korektně
32 opatrovanců. Nejvíce opatrovanců má Praha
protože Praha je současně obec i vyšší územní
opatrovanců za kraj. Na druhém místě je Ostrava

Zajímavý údaj je i procentuální počet opatrovanců na počet obyvatel. V obci Zběšičky
(Milevsko) tvoří 30,20 % obyvatel opatrovanci. Obec má zapsáno 149 obyvatel (nejméně
ze všech obcí v seznamu sta obcí) a z toho je 45 opatrovanců. Podobně je tomu v obci
Lidmaň (Pelhřimov), kde opatrovanci tvoří 24,37 % obyvatel obce.
Na druhé straně je Brno, u kterého opatrovanci tvoří pouze 0,037 % obyvatel, před Zlínem
(0,054 %) a Prahou (0,065 %)
V TOP100 seznamu (resp. TOP102) je 46 obcí I. typu, 8 obcí II. typu a 47 obcí III. typu
a Praha (která je sice obec III. typu, ale díky specifikům ji uvádíme zvlášť).

Tabulka 3 – Obce, u nichž opatrovanci činí více jak 10 % obyvatel

Název obce
Zběšičky
Lidmaň
Zvíkovec
Anenská Studánka
Liblín
Mačkov
Vysoká Pec
Víceměřice
Lobendava

ORP
Milevsko
Pelhřimov
Rokycany
Lanškroun
Rokycany
Blatná
Karlovy Vary
Prostějov
Rumburk

Kraj
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Plzeňský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Olomoucký kraj
Ústecký kraj

Obyvatel
149
279
194
190
273
289
358
583
301

Opatrovanci
45
68
44
32
44
40
46
72
32

Procento
30,20 %
24,37 %
22,68 %
16,84 %
16,11 %
13,84 %
12,84 %
12,34 %
10,63 %

GRAFY
Počet opatrovanců

Podíl obcí vykonávajících veřejné
opatrovnictví dle počtu opatrovanců
4%
7%
8%

5484

4441
7%
60%

14%
874
Obce I. typu

Obce II. typu

Obce III. typu

1–2

41

3–5

6–10

11–25

26–50

nad 50
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Podíl obcí vykonávajících veřejné
opatrovnictví dle osoby vykonávající činnost
opatrovníka

Počet obcí vykonávajících veřejné
opatrovnictví

5%

224

33%
136
822

48%
14%

Obce I. typu

Obce II. typu

Obce III. typu

Uvolněný člen zastupitelstva
Neuvolněný člen zastupitelstva
Zaměstnanec obce
Jiná osoba

Počet opatrovanců dle krajů
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Počet obcí (městských částí Prahy) vykonávajících
veřejné opatrovnictví dle krajů
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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11.

ZÁVĚR

Zpracovaná Základní informace pro obce, jako veřejné opatrovníky nepostihne všechny
situace, které každodenní život a řešení různých životních situací obcím, jako veřejným
opatrovníkům přináší, ale snaží se být základem pro práci obce jako veřejného opatrovníka.
Jejím záměrem je navrhnout některé postupy a možná řešení situací, která jsou běžná pro
část obcí.
Základní informace je rozdělena do deseti kapitol, které tvoří určité obsahově související
celky. V kapitole 1. Základní pojmy naleznete přehled o používané terminologii a vysvětlení
těchto pojmů. Kapitola 2 se věnuje aktuálnímu legislativnímu rámci, který upravuje činnost
veřejného opatrovníka. Ve 3. Kapitole najdete informaci, kdo může být ustanoven
opatrovníkem, kdo je veřejný opatrovník, jak vykonávat opatrovnictví, jaká pravidla pro
výkon opatrovnictví stanoví zákon, kdy může být jmenováno více opatrovníků jednomu
člověku, jaká je odměna za opatrovnictví, jak může být pojištěn opatrovník, ale také jaká má
opatrovník oprávnění a zda je může překročit a oblasti, ve kterých opatrovník vůbec nemůže
jednat, co je opatrovnická rada a kdy provést soupis jmění opatrovance a vyúčtování správy.
Ve 4. kapitole jsou vymezeny různé typy opatrovnictví a 5. kapitola je věnována ryze
praktickým činnostem po ustanovení obce veřejným opatrovníkem. V této kapitole jsme se
snažili vytvořit přehled nejdůležitějších činností, které by měl veřejný opatrovník učinit poté,
co se dozví, že byl ustanoven veřejným opatrovníkem. Kapitola 6. je věnována rolím
veřejného opatrovníka, kapitola 7. kontrolním mechanismům výkonu agendy veřejného
opatrovníka a 8. kapitola odpovědnosti opatrovníka za způsobenou škodu. V 9. kapitole
se věnujeme financování obce jako veřejného opatrovníka prostřednictvím výkonové složky
příspěvku na výkon státní správy.
Základní informace pro obce, jako veřejné opatrovníky by měla vytvořit rámec pro sjednocení
postupů obcí, které jsou veřejnými opatrovníky, mělo by jim usnadnit práci v této oblasti a dát
jim doporučují návrhy postupů.

PRAKTICKÁ ČÁST – PŘÍLOHY:
1. Nejčastější úkony veřejného opatrovníka
2. Dotazy a odpovědi k praxi veřejného opatrovníka
3. Vedení spisu opatrovance
4. Seznam obcí vykonávajících veřejné opatrovnictví
5. Seznam zkratek
6. Doporučené webové portály, jako zdroje dalších informací
7. Použitá a doporučená literatura
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1. NEJČASTĚJŠÍ ÚKONY VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA
1. Úvod
Ministerstvo vnitra oslovilo prostřednictvím územních pracovišť odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly předvybraný vzorek obcí, které vykonávají agendu veřejného opatrovníka,
a požádalo je o poskytnutí informací, poznatků a zkušeností z každodenní činnosti veřejného
opatrovníka:
1. Jaké nejčastější úkony v rámci výkonu veřejného opatrovnictví řešíte a s jakými
problémy se při tom setkáváte?
2. Jaké otázky z praxe veřejného opatrovníka Vás nejvíce trápí a na které byste chtěli
znát odpovědi?
V termínu odpovědělo celkem 66 obcí z toho 50 obcí I. typu, 9 obcí II. typu (obce
s pověřeným obecním úřadem) a 7 obcí III. typu (obce s rozšířenou působností).

2. Nejčastější úkony
Nejčastější úkony vykonávané obcemi jako veřejnými opatrovníky lze rozdělit zhruba
do sedmi skupin. Je nutno doplnit, že nejčastější úkony se mění a liší podle toho, zda
opatrovanec žije v domácím prostředí nebo je umístěn v některém typu pobytových zařízení.
Rozdíl v oblastech úkonů a jejich rozsahu je dán také tím, do jaké míry je osoba opatrovance
omezena ve svéprávnosti, jaká je jeho konkrétní situace apod. V žádném případě nelze
konstatovat, že jde o úplný výčet úkonů, ale také se nedá říci, že by každý opatrovník
vykonával všechny tyto činnosti. Opět se lze odvolat na potřebu komunikace opatrovníka
(jak fyzické, tak právnické osoby) se sociálním pracovníkem obecního úřadu obce
s rozšířenou působností.

Činnosti související s rozhodováním soudu
Řízení na úřadech

Oblast vedení finančních prostředků a osobního účtu opatrovance
Oblast zdravotní péče
Zajišťování osobních potřeb
Zajišťování správy majetku
Administrativa a vedení osobního spisu opatrovance
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V následující části jsou z poskytnutých podkladů vytvořeny skupiny nejčastějších úkonů
a k nim přiřazeny nejčastější činnosti.

Činnosti související s rozhodováním soudu

a)











Každoroční zpracovávání zprávy o činnosti opatrovníka
Účast při soudních jednáních (přezkum omezení svéprávnosti)
Účast při soudních jednáních kde je opatrovanec účastníkem řízení (dluhy, úvěry,
exekuce, jednání o poskytování sociální služby, např. udělení souhlasu soudu
s umístěním do pobytových sociálních služeb - domova pro osoby se zdravotním
postižením, domova se zvláštním režimem apod.).
Projednávání majetkových zájmů opatrovance, podávání návrhů soudu – zajišťování
souhlasu soudu s právním jednáním (s převodem finančních prostředků opatrovance,
nakládání s majetkem opatrovance, jeho prodej apod.)
Zastupování opatrovance při dědickém řízení,
Účast v řízení po úmrtí opatrovance, řešení pozůstalosti
Zastupování opatrovance, jako rodiče nezletilých dětí, svěření dětí do péče
Úkony související se skončením výkonu opatrovnictví nebo změnou opatrovníka
(sestavení závěrečné zprávy, předání spisu opatrovance)

Řízení na úřadech

b)















Výměna občanských průkazů, zařizování nových průkazů z důvodů ztráty a s tím
související úkony
Vyřizování chybějících dokladů – rodný list, průkaz zdravotního pojištění
Sjednání poskytování vhodných sociálních služeb, uzavírání smluv o poskytování
služeb
Jednání s ČSSZ – důchod, zasílání na účet, určení zvláštního příjemce důchodu atp.
Vyřizování sociálních dávek (příspěvek na péči, dávky státní sociální podpory, např.
příspěvek na bydlení, dávky pro osoby se zdravotním postižením, např. příspěvek
na mobilitu, dávky pomoci v hmotné nouzi: doplatek na bydlení, příspěvek
na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc, důchody)
Zprostředkování pomoci při zajišťování bydlení
Vyřízení průkazu osoby se zdravotním postižením
Zastupování při projednávání přestupků (jízda v hromadné dopravě bez platné
jízdenky apod.)
Jednání s finančním úřadem (daňové záležitosti)
Změna zdravotní pojišťovny
Řízení po úmrtí klienta
Výběr důchodu, pokud není zasílán na účet
Jednání v bance, s penzijním fondem, se stavební spořitelnou

c) Oblast vedení finančních prostředků a osobního účtu opatrovance


Vedení osobního účtu opatrovance (průběžné měsíční zpracování přehledu
o příjmech a výdajích, které tvoří součást zprávy opatrovníka soudu)
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Úhrady plateb spojených s bydlením, dodávky elektrické energie, plynu, vody,
telekomunikační služby a další pravidelné platby
Vedení vyúčtování související s vedením osobního spisu opatrovance

Oblast zdravotní péče

d)







Zajištění doprovodu k lékaři, asistence u lékaře
Zajištění kontroly užívání léků
Dbát o dobrý zdravotní stav opatrovance
Spolupráce se zdravotnickým zařízením
Jednání s ošetřujícím lékařem, která souvisejí s medikací opatrovance, léčebným
režimem apod.
Udělování souhlasu s hospitalizací a s provedením konkrétního výkonu

Zajišťování osobních potřeb

e)













Zajišťování vhodných sociálních služeb
Zajišťování stravování
Zajištění nákupu hygienických potřeb
Zajištění nákupu oblečení a osobních potřeb
Zajištění nákupu kompenzačních pomůcek
Zajištění zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím
Spolupráce se sociální službou, které je opatrovanec uživatelem
Pravidelný kontakt s opatrovancem
Projednávání přání a požadavků opatrovance v rámci možností
Zajištění nákupu léků
Vytváření vzájemného sociálního kontaktu s opatrovancem - osobní účast na akcích,
setkáních a besídkách
Zajišťování oprav v bytě, na zařízení bytu, nákup bytového zařízení

Zajišťování správy majetku

f)





Zpracování soupisu spravovaného jmění
Řešení závazků opatrovance nebo jeho zprostředkování, vedení evidence věřitelů
Správa majetku opatrovance
Vystupování za opatrovance při majetkoprávních úkonech s nemovitostmi při více
spoluvlastnících

Administrativa a vedení osobního spisu opatrovance

g)







Administrativa související s opatrovancem, posuzováním zdravotního stavu
opatrovance a rozsahu jejich omezení na právech (znalecké posudky)
Vedení osobního spisu
Vedení osobního spisu opatrovance Viz část 3 Vedení spisu opatrovance
Zajištění 24 hodinové pohotovosti pro případ potřeby opatrovance, nebo policie při
útěku opatrovance z místa pobytu
Musí být zřejmé, který úředník za spis odpovídá – úřední oprávněná osoba
Musí být zřejmé, kdo, jak a kdy spis doplnil apod.
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2. DOTAZY A ODPOVĚDI K PRAXI VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA

?

odpovědi

1) Jak postupovat z hlediska dodržování pracovně právních předpisů, pokud je
obec ustanovena opatrovníkem osoby s omezenou svéprávností, je vybrán
zaměstnanec, který tuto funkci bude zastávat, jaký bude postup v případě
řešení situace mimo pracovní dobu opatrovníka (pracovní doba, práce
přesčas, pracovní pohotovost, případně pracovní úraz apod., má mít obec
zapracovány tyto speciální úpravy v interních předpisech)? MPSV

Pokud zaměstnavatel (obec) potřebuje zajistit svou činnost i mimo pracovní
dobu zaměstnance má několik možností:
a) zaměstnavatel se dohodne se zaměstnancem na držení pracovní
pohotovosti ve smyslu § 78 odst. 1 písm. h) a § 95 zákoníku práce. Tento institut
zajistí, že zaměstnanec se bude po celou dobu pracovní pohotovosti zdržovat
na určitém místě a v případě potřeby výkonu práce (zde výkon funkce
opatrovníka) ho zaměstnavatel povolá do práce, aby řešil danou situaci.
V případě, že zaměstnanec bude vykonávat práci během pracovní pohotovosti,
tato doba výkonu práce se započítává do pracovní doby a bude ve většině
případů považovat za práci přesčas (§ 93 zákoníku práce). Za dobu držené
pracovní pohotovosti (která se bez výkonu práce nezapočítává do pracovní
doby) náleží zaměstnanci odměna dle § 140 zákoníku práce. Za vykonanou
práci přesčas náleží mzda a příplatek (resp. náhradní volno) dle § 127 zákoníku
práce.
b) Zaměstnavatel se nedohodne se zaměstnancem na držení pracovní
pohotovosti, ale může mu nařídit (nebo předem dohodnout) práci přesčas (§ 93
zákoníku práce). Zde je ale riziko, že zaměstnanec, který vykonává funkci
opatrovníka, nebude v místě svého bydliště (nemusí být, protože je to jeho volný
čas), a bude zde časová prodleva (nebo to bude zcela nemožné – např. bude
během dnů sobota a neděle, v cizině apod.), než se dostaví do místa výkonu
práce. Toto riziko je vykompenzováno úsporou finančních prostředků
za nedrženou pracovní pohotovost ze strany zaměstnance, která je ex lege vždy
odměňovaná.
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V obou případech musí mít zaměstnavatel na paměti poskytování odpočinku
mezi směnami (§ 90 zákoníku práce) a v týdnu (§ 92 zákoníku práce), které je
nutné poskytnout zaměstnanci nepřerušovaně po minimální dobu určenou
zákonem. Např. ve výše popsaném případě a) pokud během pracovní
pohotovosti, která např. bude začínat v pátek v 18:00 a končit v pondělí v 6:00
hodin nedojde vůbec k výkonu práce, může se celá tato doba posuzovat jako
nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92 zákoníku práce). Dále je potřeba upozornit
na ustanovení § 91 zákoníku práce, který stanoví okruh činností, jejichž výkon
může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci během dnů pracovního klidu (tzn.
V den nepřetržitého odpočinku v týdnu a v den svátku). Dle popsané činnosti,
lze usoudit, že výkon funkce opatrovníka lze nařídit ve dnech pracovního klidu
(§ 91 odst. 3 písm. f) zákoníku práce).
Pokud jde o pracovní úraz, nejsou pro tento případ (práce mimo rozvrh směn)
žádné výjimky a postupuje se dle § 380 a násl. zákoníku práce.

2) Jaké jsou možnosti vedení finančních prostředků opatrovance malé obci?

Viz část 5.5 Zajistit bankovní účet, navazuje odpověď na otázku 12)

3) Je možný přístup opatrovníků do kompletního registru dlužníků? MSp

V České republice neexistuje žádný centrální registr dlužníků. V České republice
existuje insolvenční rejstřík vedený Ministerstvem spravedlnosti podle zákona
č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Rejstřík je veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva
spravedlnosti a jsou zde vedeny osoby, v jejichž případě je vedeno insolvenční
řízení. Dále existuje Centrální evidence exekucí ČR, kterou vede Exekutorská
komora České republiky. Nahlížení do tohoto systému je již zpoplatněno. Další
registry (např. Solus, Centrální registr dlužníků České republiky) jsou vedeny
soukromými osobami a jejich provoz se řídí obchodními podmínkami
konkrétního poskytovatele služeb. Údaje do těchto registrů jsou vkládány
dobrovolně samotnými věřiteli.
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4) Je možné vrátit na občanské průkazy údaj o omezení svéprávnosti? MV

Omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům se do občanského
průkazu nezapisuje od 1. ledna 2012 (zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010
Sb., a další související zákony). Občanský průkaz slouží k prokazování
totožnosti, neboť je veřejnou listinou, kterou občan prokazuje své jméno,
popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož
i další údaje v ní zapsané podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o občanských
průkazech“). Údaj o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům
(dnes omezení svéprávnosti) je tedy pro prokazování totožnosti irelevantní.
Z uvedeného vyplývá, že se nepředpokládá vrácení údaje o omezení
svéprávnosti do občanského průkazu.

5) Lze konkretizovat poučení o právech a povinnostech opatrovníka, které bylo
doručeno soudem? (jsou neurčitá a nekonkrétní) MSp

Nejprve je třeba říci, že úkolem soudu v opatrovnickém řízení je jmenovat
opatrovníka, jehož rozsah práv a povinností je primárně dán rozsahem omezení
svéprávnosti, popřípadě jiným důvodem, pro nějž je opatrovník jmenován.
V návaznosti na něj soud dále vymezí rozsah práv a povinností opatrovníka.
Co se týče poučování soudu, soud tak činí pouze o procesních právech
a povinnostech účastníků řízení (dle § 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, dále jen „OSŘ“). Soud tedy o hmotném právu nepoučuje, ale, lépe
řečeno, rozhoduje.
Jak bylo řečeno, z rozhodnutí soudu vyplývá rozsah práv a povinností
opatrovníka. V tomto ohledu je třeba si uvědomit, že určení tohoto rozsahu
zpravidla není a ani nemůže být taxativním výčtem či detailním seznamem toho,
co opatrovník může či má ve věcech opatrovance činit.
Obecně jsou práva a povinnosti opatrovníka stanoveny v zákoně č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Soud pak nemá za úkol tyto práva
a povinnosti explicitně rozvést, ale spíše identifikovat okruh záležitostí, v nichž
daná osoba potřebuje podporu. Ač v některých případech mohou být rozhodnutí
více konkrétní, není to samo o sobě nutné a často ani možné či vhodné.
.V kontextu této otázky je především důležité nahlédnout podstatu institutu
opatrovnictví.
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Tento institut je ovládán především obecnými standardy jednání opatrovníka,
které připouštějí poměrně širokou míru uvážení, jež umožňuje zohlednit aktuální
potřeby a přání opatrovance. Konkrétní postup má v kontextu daného případu a
též v souvislosti s konkrétní záležitostí vždy identifikovat opatrovník sám,
samozřejmě s přihlédnutím k potřebám a přáním opatrovance. Soud pouze
vymezuje věcný rozsah, okruh věcí, v nichž je třeba podpora. Rozhodnutí, které
by bylo podrobným katalogem práv a povinností opatrovníka, by mohlo být
v důsledku v rozporu se zájmy opatrovance. Takové rozhodnutí by mohlo
představovat v některých případech excesivní zásah do práva opatrovance
jednat v některých záležitostech samostatně, přičemž v jiných věcech by
neskýtalo prostor pro poskytnutí podpory ze strany opatrovníka.

6) Existuje nějaký doporučený jednotný postup při zacházení s majetkem klienta
(movitým i nemovitým)? Obtížná je především správa případných nemovitostí
při velkých vzdálenostech. MSp

Na úrovni zákona jednotný postup neexistuje a není ani žádoucí. Vždy bude
záležet na konkrétních okolnostech. Obecně lze však vyjít z ustanovení § 461
odst. 1 NOZ, které stanoví, že spravuje-li opatrovník jmění zastoupeného, náleží
mu běžná správa takového jmění. Pojem běžná správa jmění není zákonem
definován. Je tedy třeba jej vykládat jednak s ohledem na ustanovení § 483
odst. 2 a 3 NOZ, které stanovuje, kdy opatrovník potřebuje k danému jednání
souhlas soudu (v těchto případech tedy zjevně nejde o běžnou správu), a jednak
s ohledem na vlastní smysl užitých slovních spojení a jasný úmysl zákonodárce.
Běžná správa tak patrně „postihuje situace každodenního běžného života,
vyznačující se pravidelností, opakováním, případně nikoli významnou
hodnotou.“ [Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář.
Svazek III. Praha: Leges 2014, str. 122].
K pojmu běžné správy též komentářová literatura dodává: „Běžnou správou
jmění zastoupeného je třeba rozumět vyřizování obvyklých, zpravidla v určitém
časovém horizontu se opakujících záležitostí, jako jsou např. pravidelné platby
a příjmy ze jmění nebo činnosti zastoupeného, např. placení sdruženého inkasa,
pojistného, daní nebo přijímání výtěžku z majetku (nájemné, úroky, dividendy
apod.). Běžnou záležitostí jsou i nárazová právní jednání jménem
zastoupeného, jež se po hodnotové stránce nevymykají úrovni spravovaného
jmění. Za nikoli běžnou správu jmění je třeba pokládat záležitosti, které se
zásadnějším způsobem dotýkají majetkové podstaty spravovaného jmění, jako
je např. převod nemovitosti zastoupeného. Kritéria pro odlišení běžné a nikoli
běžné správy jsou proměnlivá v závislosti na hodnotě a charakteru
spravovaného jmění, jakož i na vyvíjející se hospodářské situaci, případně i na
osobní situaci zastoupeného (např. zda bude v dohledné době potřebovat určité
majetkové hodnoty ke studiu, na lékařskou péči apod.).“ [Švestka, J., Dvořák, J.,
Fiala, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer
2014, str. 1107–1108.].
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Pokud jde o faktický výkon spravování konkrétních věcí, například jejich
obhospodařování, udržování atp., postupuje opatrovník hospodárně. Nic nebrání
tomu, aby opatrovník např. ke správě vzdálených nemovitostí využil služeb
třetích osob. Co se týče hrazení nákladů vzniklých v souvislosti se správou
jmění, není tato otázka zákonem výslovně řešena. Domníváme se, že
v takových případech je třeba postupovat obdobně jako u odměny opatrovníka,
která je upravena v § 462 NOZ. Je tedy třeba náklady soudu řádně vyúčtovat a
navrhnout jejich úhradu z majetku opatrovance. Přiznání náhrady nákladů je
v diskreci soudu. Pakliže však opatrovanec nemá dostatečný majetek, je patrně
třeba, aby náklady správy hradit opatrovník sám (tj. obec). V této věci také
podotýkáme, že vyřešení financování výkonu veřejného opatrovnictví je jedním
ze stěžejních bodů připravovaného změnového zákona řešícího problematiku
veřejného opatrovnictví.

7) Jak nastavit schvalovací procesy spojené s nákupy majetku (např. televize,
hračky apod.)? MSp + MPSV

Jako příklad MPSV uvádí, že podobné situace řeší pracovníci úřadů práce, kteří
mají na starosti klienty pobírající dávky v hmotné nouzi (také řeší nákup,
domácích spotřebičů atp.), a to podle platných právních předpisů V praxi
postupují ve správním řízení: referent zpracuje rozhodnutí o nákupu spotřebiče,
rozhodnutí schvaluje a podepisuje vedoucí; jednotlivé úřady práce mají
individuální postupy, takže např. se jednou týdně schází malá skupina (referenti
hmotné nouze, vedoucí pracovník, sociální pracovník), která posoudí, zda cena
spotřebiče odpovídá místním podmínkám a průměrným cenám - dojde ke shodě
a zpracuje se rozhodnutí. V případě opatrovnictví je dalším prvkem, který by měl
být rozhodný při rozhodování o těchto nákupech, přání a představa
opatrovance, které by měl opatrovník vhodným způsobem zjišťovat na začátku
případného schvalovacího procesu – samozřejmě s výhradou, že je to vzhledem
ke zdravotnímu stavu opatrovance možné.

8) Co s majetkem při úmrtí klienta? MSp
Smrtí opatrovance opatrovnictví zaniká. Opatrovník, jehož funkce takto skončí,
doručí konečné vyúčtování správy jmění soudu, popřípadě také soudnímu
komisaři jmenovanému v řízení o pozůstalosti (§ 485 odst. 3 NOZ). Spravované
jmění pak předá příslušné osobě podle okolností například dědici, nebo správci
pozůstalosti.
Na opatrovnictví, jakožto zastoupení zákonné, sice nedopadá ustanovení § 449
odst. 1 NOZ, jež stanoví povinnost učinit po smrti zastoupeného (zmocnitele)
neodkladné úkony tak, aby zastoupený nebo jeho právní nástupce neutrpěl
újmu, lze však podle našeho názoru dovodit povinnost obdobnou z obecné
prevenční povinnosti (§ 2900 a 2901 NOZ). Takové neodkladné jednání může
být jak právní, tak i faktické povahy.
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9) Jak postupovat při zacházení s majetkem v dědickém řízení - postup při
přijetí dědictví a následné související kroky, přijetí dědictví pouze do výše
aktiv, postup při odmítnutí dědictví? Jak nakládat s majetkem při převzetí
dědictví, kdy je klient jediným dědicem (co se zlatem, nemovitostmi atd.).
MSp

V těchto otázkách lze opět odkázat na ustanovení § 461 odst. 1 NOZ, které
přiznává opatrovníkovi běžnou správu jmění opatrovance. Cokoli vybočuje
z běžné správy, vyžaduje souhlas soudu. V tomto ohledu je dosti návodné též
ustanovení § 483 odst. 2 a 3 NOZ, které mimo jiné stanovuje, jaké nakládání
s opatrovancovým majetkem vyžaduje schválení soudu. Stran odmítnutí dědictví
je v § 483 odst. 2 písm. e) je výslovně stanoveno, že k odmítnutí dědictví nebo
jiného plnění z pozůstalosti je třeba souhlas soudu. Pokud tedy ať už
z jakéhokoli důvodu opatrovník sezdá, že by dědic měl dědictví odmítnout, bude
k tomu potřebovat souhlas soudu.
Co se týče přijetí dědictví, je třeba poznamenat, že k nabytí dědictví obecně
není třeba aktivní vyslovení jeho přijetí dědicem. Soud pouze nabytí dědictví
potvrdí (§ 1670 NOZ), a to tomu, jehož dědické právo je prokázáno. Omezení
však mohou plynout z výše či složení nabývaného dědictví, jak stanoví
ustanovení § 483 odst. 2 písm. b) a c) a § 483 odst. 3 písm. a) a b) NOZ.
V těchto případech je třeba schválení opatrovnického soudu.
Stran soupisu majetku je třeba upozornit na to, že v případě dědice, který není
plně svéprávný, nařizuje soupis pozůstalosti vždy sám soud (pozůstalostní) – viz
ustanovení § 1685 odst. 2 NOZ. V této věci tedy nemusí být opatrovník aktivní.
Pokud soud potvrdí nabytí dědictví opatrovanci, bez ohledu na to, zda je, nebo
není jediným dědicem, nakládá s tímto majetkem opatrovník dle již výše
zmíněných pravidel správy jmění (běžné či neběžné).

10) Často je obec veřejným opatrovníkem za klienty, kteří mají rodiny, ale ti se
o příbuzného nestarají. Po zodpovědném chování veřejného opatrovníka
a nakládání s finančními prostředky jsou dědici a veřejný opatrovník
nedostane nic. Nelze-li jej finančně podpořit po ustanovení soudem, mohl by
pak být dědicem? Případně, zda by bylo možné z účtu klienta strhávat určitou
částku za veřejné opatrovnictví? Pokud se obec stará o opatrovance, který
stráví celý život v obci, nemá žádné příbuzné, proč jeho majetek po jeho smrti
nemůže zůstat v obci? MSp

Na chování, respektive přístup zákonného zástupce (opatrovníka) k opatrovanci
a k ochraně jeho zájmů je třeba pohlížet jako na atributy normované zákonem.
Jinými slovy, zákon stanovuje opatrovníkovi v rámci jeho činnosti povinnosti.
Zodpovědný přístup opatrovníka je tak třeba nahlížet primárně jako povinnost
pramenící z podstaty této funkce.
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Z důvodů plnění zákonné povinnosti pak principiálně nelze odvozovat právo
na dědictví. Konečně, vztahy mezi opatrovancem a jeho rodinou a jejich vliv
na případné řízení o pozůstalosti jsou zcela nezávislé na výkonu funkce
veřejného opatrovníka.
Dědictví primárně není jakousi odměnou. Dědické právo je právo absolutní. Určit
či neurčit dědice, případně odkazovníky (nebo způsob jejich určení) je pouze
a jen právem zůstavitelovým. Obec se může stát dědicem jen v případě, že tak
určí sám zůstavitel. Obecně však dědické právo stojí též na principu, že majetek
zůstavitele, není-li pořízením pro případ smrti určeno jinak, zůstává v jeho rodině
(existence šesti dědických tříd) – tzv. zásada familiarizace.
Co se týče strhávání částky z účtu opatrovance, je třeba mít za to, že bez
dalšího takový postup možný není. Obec má být v rámci svého výkonu
veřejného opatrovnictví jako plnění své zákonné povinnosti dotována
principiálně jinak. Jak bylo řečeno výše (odpověď na otázku č. 6), vyřešení
financování výkonu veřejného opatrovnictví je jedním ze stěžejních bodů
připravovaného změnového zákona řešícího problematiku veřejného
opatrovnictví. Stran odměny či nákladů opatrovníka lze též plně odkázat
na odpověď na otázku č. 6.

11) Pokud je opatrovanec umístěn dlouhodobě v nemocničním zařízení, šetří
si vlastní peníze, vše se hradí ze zdravotního pojištění. V některých
případech může stát v dědickém řízení získat takto našetřené peníze zpět,
ale většinou připadnou dědicům, kteří neprojevili o svého příbuzného nikdy
zájem. Je možné toto ošetřit? MSp

Předně je třeba si uvědomit, že podmínkou dědického práva dědice není
projevování zájmu o pozůstalého, respektive zůstavitele. Stát se dědicem může
stát jen, je-li povolán za dědice v pořízení pro případ smrti. Dále ustanovení
§ 1634 NOZ stanoví, že není-li zákonného dědice, připadá dědictví státu
(tzv. odúmrť), tuto možnost je však třeba vnímat jako ultima ratio. Není-li stát
závětním dědicem, či nejde-li o případ odúmrti, může být stát případně
účastníkem řízení o pozůstalosti pouze jako věřitel zůstavitele (§ 112 ZŘS).
Pokud by dědic o zůstavitele neprojevoval opravdový zájem, jaký by o něj
projevovat měl (§ 1645 odst. 1 písm. b) NOZ), lze teoreticky uvažovat o aplikaci
institutu vydědění. Podmínkou však je, že zůstavitel danou osobu výslovně
vydědil. V případech zvlášť závažných pak nachází uplatnění tzv. dědická
nezpůsobilost, jež působí vyloučení osoby z dědického práva..
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12) Lze posílat důchod na účet obce či ne? Jak řešit důchody, které jsou z ČSSZ
zasílány k rukám opatrovníka? Jak provádět kontroly hospodaření s penězi
opatrovanců a zda důchody mají jít přes účet obce – důchod by měl přijímat
opatrovník a ne poskytovatel sociálních služeb? MSp + MPSV + MF

V případě, že je opatrovanec příjemcem důchodu, dávek státní sociální podpory
nebo má jiné příjmy, je třeba zajistit zasílání těchto prostředků na nějaký účet.
Je třeba zajistit, aby bylo možné s těmito prostředky přehledně disponovat
ve prospěch opatrovaného tak, aby bylo hospodaření snadno přezkoumatelné.
Na prvním místě je tedy zřízení samostatného účtu opatrovance.
Dalším vhodným řešením se jeví zřízení vlastního podúčtu opatrovance k účtu
opatrovníka. Poplatky spojené s vedením účtu lze patrně považovat za náklady
na správu jmění, které jdou dle našeho názoru k tíži opatrovance, případně
obce, pakliže opatrovanec takovými prostředky nedisponuje.
Dle sdělení ČSSZ jsou stále častěji zaznamenávány i případy, zejména
u větších obcí (měst), kdy jsou pro účely hospodaření s prostředky opatrovanců
zakládány separátní účty obcí, tj. účty, jejichž vlastníkem je sama obec (nikoliv
tedy opatrovanec), avšak jsou odlišné od účtů, které daná obec využívá pro
účely ostatních záležitostí spadajících do její působnosti. V tomto případě
je třeba zvlášť dbát na to, aby byly snadno rozlišitelné dispozice s prostředky
konkrétních opatrovanců.
Obecně lze také doporučit postup podle metodického pokynu MPSV
ke zvláštnímu příjemci důchodu, který mají k dispozici metodičtí pracovníci
činností sociální práce na krajských úřadech a sociální pracovníci vykonávající
činnost sociální práce obecních úřadů III. a II. typu.

13) Lze účetnictví klientů vést na obci či v zařízení, které poskytuje služby? MSp
+ MPSV

Není zřejmé, co se v otázce míní účetnictvím. Pokud opatrovník spravuje jmění
opatrovance, je povinen každoročně soupis vyúčtovávat správu spravovaného
jmění (§ 485 odst. 2 NOZ). Též není jasné, co se myslí „zařízením poskytující
služby“, nicméně bez ohledu na to, povinnosti stanovené v ustanovení § 485
odst. 1 i 2 NOZ míří na opatrovníka, tedy obec. Poskytovatel sociálních služeb
nemůže vést účetnictví opatrovance, nemá žádné zákonné oprávnění a ani
hmotnou zodpovědnost.
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14) Jaké jsou "přiměřené náklady", které si opatrovanec může dovolit (např.
při jeho oslavě narozenin), má-li dostatek finančních prostředků? MSp

Samo slovo „přiměřenost“ v sobě implicitně nese relativnost procesu daného
posuzování. Náklady jsou přiměřené vždy v kontextu konkrétní situace,
konkrétní osoby opatrovance, specifik daného prostředí, dané doby atd. Zásadní
úvahu v této otázce musí vždy provést sám opatrovník, který může nejlépe
a obeznámeně zvážit veškeré proměnlivé faktory ve vzájemné souvztažnosti.

15) Je povinností obce hradit náklady (např. náklady na zaměstnance obce,
telefony, školení, cestovní náklady) nebo by se měly hradit z finančních
prostředků opatrovance? MSp + MPSV

Tyto náklady patrně nelze považovat za náklady správy jmění, ani za přímé
náklady spojené s konkrétní činností opatrovníka. Proto by nebylo přijatelné
hradit je z prostředků opatrovance. Tyto zmíněné a podobné náklady tak patrně
budou financovány z příspěvku na přenesenou působnost.

16) Jak postupovat v případě opatrovance, jehož příjem nedostačuje na krytí
životních nákladů. Opatrovanec si je doplácí z úspor, které se tenčí. Bude
muset jeho pobyt v zařízení hradit obec? MSp + MPSV

Pokud má opatrovanec nízký nebo žádný příjem, je možné podat žádost
o sociální dávku na místně příslušném úřadu práce, a to podle platných právních
předpisů. Podání žádosti, s ohledem na nastavení konkrétní situace (rozsah
opatrovnických práv), případně administruje opatrovník.
Obecně je třeba říci, že vztah opatrovníka a opatrovance není vztahem dlužníka
a ručitele. Opatrovník tedy není povinován ani s opatrovancem, ani místo něj.
Co se týká úhrad u poskytovatelů sociálních služeb, pak maximální výši úhrady
řeší prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., avšak u nízkopříjmových klientů má
poskytovatel možnost úhradu přiměřeně snížit, což MPSV doporučuje a to podle
výše příjmu klienta. Veřejný opatrovník tak může požádat poskytovatele služby
o snížení úhrady z důvodu nízkého příjmu. Pokud tak poskytovatel nechce
učinit, je možné vstoupit do jednání s krajským úřadem, který může náklady
na nízkopříjmového klienta poskytovateli pokrýt plně nebo částečně z dotačního
titulu.
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Pokud by opatrovanec svým příjmem odpovídal klientovi nacházejícím se
v hmotné nouzi, má možnost požádat prostřednictvím veřejného opatrovníka
o nepojistné sociální dávky podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi (doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí), které lze poskytovat, i když
je příjemce umístěn v zařízení sociálních služeb.

17) V chráněném bydlení, které se obci po letech podařilo získat, stojí pobyt
včetně stravy 10 080 Kč/měsíc bez osobních potřeb opatrovance (kosmetika,
oblečení, kultura apod.). Z čeho se má částka doplácet? Opatrovnictvím
je pověřena obec, ale vykonává ho v přenesené působnosti. Má se tedy
pracovat s prostředky rozpočtu nebo s příspěvky na přenesenou působnost?
MPSV

Vypočtená částka odpovídá prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb., lze volit postup
„snížené úhrady u nízkopříjmových klientů“ viz odpověď k předchozímu dotazu.
S ohledem na skutečnost, že chráněné bydlení je registrovaným poskytovatelem
sociální služby z pohledu MPSV jedná o přenesenou působnost.

18) Jak řešit problém nejednoznačnosti rozhodnutí soudu, z něhož není patrné,
po jakou dobu má klient s přidělenými prostředky hospodařit (den, týden,
měsíc)? MSp

Je třeba rozlišit situace, kdy soud rozhodnutím opatrovanci pouze záměrně
stanovuje širší opatrovnická práva a kdy rozhodnutí skutečně obsahuje zjevnou
nesprávnost (či chyby v psaní a počtech). Postup při opravě zjevně
nesprávného rozsudku je upraven v ustanovení § 164 OSŘ. Takovou
nesprávnost musí soud opravit, zjistí-li ji při své činnosti; je však možné ho na
nedostatky upozornit a opravu navrhnout. V uvedených případech se bude
jednat o výrok rozhodnutí, proto o tom soud vydá opravné usnesení, které
doručí účastníkům řízení.
Dále je třeba podotknout, že pokud např. rozhodnutí nestanovuje přesně
nějakou dobu (určením dnů či měsíců), nelze to automaticky vnímat jako jeho
nejednoznačnost. Lze jistě uvažovat o situaci, kdy soud k jasnému stanovení
doby nepřistoupil proto, že vhodná délka této doby se může v konkrétních
situacích měnit a její určení by bylo formalistické, rigidní či dokonce
kontraproduktivní.
Rozhodnutí ponechávající volnost opatrovníkovi či opatrovanci může být
v konkrétních situacích zcela jistě důvodné. Opatrovník není pouhým nástrojem
či vykonavatelem soudu. Opatrovník sám zvažuje a vyhodnocuje vhodné
postupy, zohledňuje specifické potřeby opatrovance a též aktuální okolnosti.
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19) Jak postupovat při právní odpovědnosti za klienta ve složitých případech
(např. klient sjedná smlouvu a její zneplatnění se bez právní pomoci
neobejde). Je-li klient movitý, lze se souhlasem soudu uhradit z jeho
prostředků? MSp

Obecně lze mít za to, že je-li třeba, aby opatrovance v nějaké právní věci
zastupoval advokát, nebo je-li např. zřejmé, že opatrovanec potřebuje odbornou
právní pomoc, jdou náklady s tímto spojené za opatrovníkem.
Spravuje-li opatrovník jmění zastoupeného, naleží mu běžná správa (viz též
odpověď na otázku č. 6). Pokud by nastala potřeba nutného výdaje, který
takovou běžnou záležitostí není, například patrně výdaj na právní služby, bylo by
nutné požadovat souhlas soudu, jak požaduje ustanovení § 461 odst. 1 NOZ.

20) Je možné dořešit a vyjasnit rozsah práv a povinností opatrovníka, tzn.,
co spadá do běžných záležitostí; jakou výši finanční částky může opatrovník
spravovat, aniž by žádal předem soud; co všechno může vyřídit opatrovanec,
má-li rozsudek (může vyslovit souhlas u lékaře, že může podstoupit např.
gastroskopii)? MSp

Obecně tyto otázky zodpovědět nelze, jak už bylo odůvodněno výše
v odpovědích na otázky č. 6, 7 a 12.
Dále je třeba na obecné úrovni mít za to, že spravuje-li opatrovník celé jmění
opatrovance (bez ohledu na jeho hodnotu), k běžné správě souhlas soudu
nepotřebuje (k pojmu běžné správy viz odpověď na otázku č. 6). To, zda
je záležitost běžná, či ne, lze určit vždy pouze v rámci konkrétní situace. Žádný
normativní text v tomto ohledu nemůže nahradit úvahu opatrovníka. Ačkoli
pojem běžná záležitost může mít u odlišných opatrovanců odlišný obsah, jisté
mantinely jsou dostatečně stanoveny zákonem (§ 483 NOZ).
Opatrovník se vždy řídí zákonem a soudním rozhodnutím, kterým byl vymezen
rozsah opatrovnických práv a povinností. Jistě může např. v konkrétní situaci
vyslovovat souhlas u lékaře, pokud toho např. z důvodu omezené svéprávnosti
opatrovanec není schopen. Zároveň je však v tomto ohledu třeba dbát zejména
ustanovení § 459, 466, 467 a 469 NOZ.

21) Lze stanovit spoluodpovědnost veřejného opatrovníka za škody, které
opatrovaný způsobí mimo přímý dohled opatrovníka? MSp
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Bude vždy záležet na nastavení dané situace. Obecně však ze zákona neplyne,
že by opatrovník měl nad opatrovancem vykonávat dohled, či dokonce dohled
přímý. Taková povinnost by neměla vyplývat ani ze soudního rozhodnutí, které
určuje rozsah opatrovnických práv a povinností. Je nutné si uvědomit,
že opatrovník předně opatruje opatrovance a jeho práva. Jeho úkolem primárně
není chránit ostatní osoby a jejich majetek před opatrovancem.
Položená otázka patrně míří na způsobení škody osobou, která nemůže
posoudit následky svého jednání. Tato problematika je řešena v ustanoveních
§ 2920 a násl. NOZ. V odstavci prvním zmíněného ustanovení je uvedeno,
že kdo je stižen duševní poruchou, nahradí způsobenou škodu, pokud byl
způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Pokud osoba nebyla
způsobilá ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený právo
na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce
a poškozeného. V ustanovení § 2921 NOZ je pak stanoveno, že pokud někdo
nad škůdcem zanedbal náležitý dohled, nahradí škodu se škůdcem společně
a nerozdílně. Opatrovník však, jak je zmíněno výše, nemá obecně povinnost mít
nad opatrovancem vykonávat dohled.

22) Jak postupovat v případech, kdy se obec potýká s neochotou konkrétního
sociálního zařízení zajistit pro opatrovance např. doprovod klientů na nákupy
zboží vyšší hodnoty, kdy si toto chce klient vybrat sám, avšak soudem
je omezen k nakládání s vyšší částkou? Existuje nejasná hranice, co přesně
zajišťuje sociální služba v rámci příspěvku na péči a co musí zajistit
opatrovník. MSp + MPSV

Co zajišťuje poskytovatel sociální služby je uvedeno v rozhodnutí o registraci.
Dále má poskytovatel povinnost se řídit vyhláškou č. 505/20063 Sb., kde jsou
vyjmenovány jak maximální výše úhrad za poskytování služby, tak základní
činnosti, které klientovi poskytovatel musí poskytnout.
Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je příspěvek na péči určen
osobě, která péči potřebuje, a to na poskytování pomoci od osob blízkých,
asistenta sociální péče nebo poskytovatelů sociálních služeb, nelze jej využít
na úhradu nájmu, energií, léků, kompenzačních pomůcek atp. To znamená,
že sociální služba v rámci úhrady z příspěvku na péči, poskytuje příjemci služby
všechny základní činnosti vyjmenované vyhláškou č. 505/2006 Sb., pokud by
příjemce požadoval nějakou službu, která není, ve vyhlášce zmíněna (např.
pedikúra, dovoz automobilem) je nutné ji uhradit z jiných zdrojů.
V konkrétním případě se patrně bude jevit jako vhodná v těchto věcech dohoda
mezi opatrovníkem a poskytovatelem sociální služby. V tomto ohledu však nelze
přiřknout poskytovateli sociální služby více práv a povinností, než které mu
svěřuje veřejnoprávní norma.
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23) Jak postupovat v případech, kdy opatrovník v zájmu péče o zdravotní stav
opatrovance, který se zhoršuje, se snaží nalézt vhodné zařízení se zajištěnou
celodenní péčí, ten však se změnou nesouhlasí a jeho přáním je zůstat
v domácím prostředí? MSp + MPSV

Teoreticky je možné zajistit celodenní péči v domácnosti pomocí terénních
sociálních služeb, a to v případě, že v místě provozují potřebné služby - je nutné
podotknout, že není zajištěno plošné rozložení sociálních služeb na našem
území. Pokud tedy terénní služby v místě jsou, je možné celodenní péči zajistit
např. ve spolupráci pečovatelské služby, osobní asistence a domácí
ošetřovatelské služby (homecare).
Pokud jde o vyhovění přání opatrovance a dbaní jeho názorů, i tyto mohou být
převáženy zájmem opatrovance (§ 467 NOZ). Opět ale jde o otázku konkrétního
posouzení. Aby zájem opatrovance převážil jeho přání, je třeba zásadně
zvažovat vážnost zájmu ve vztahu k danému opatrovanci (rozsah omezení jeho
svéprávnosti, zdravotní stav, ale i další faktory). Pokud však jde o opatrovance,
jemuž nebyla omezena svéprávnost, nelze patrně rozhodovat proti jeho vůli či
bez znalosti jeho vůle (§ 469 NOZ).

24) Jak postupovat u opatrovanců, kteří s ohledem na lékařskou diagnózu nejsou
schopni samostatného fungování v městském bytě a potřebují celodenní
péči, kterou nelze veřejným opatrovníkem zajistit, problémem je nalézt
vhodné zařízení a také dlouhé čekací doby na umístění? MPSV

V současné době není možné ovlivnit dlouhé čekací doby – opatrovník má vždy
možnost vyjednat umístění do sociální služby na celém území České republiky.
Zde také záleží na jednání přímo s konkrétními poskytovateli sociálních služeb
nebo se obrátit o pomoc na místně příslušný sociální odbor obecního úřadu
nebo krajského úřadu.
však jde o opatrovance, jemuž nebyla omezena svéprávnost, nelze patrně
rozhodovat proti jeho vůli či bez znalosti jeho vůle (§ 469 NOZ).

25) Jak postupovat v případech umísťování problémových opatrovanců
(agresivní, psychicky nemocní), kdy oslovené domovy s péčí odmítají
takového klienta přijmout? Někteří opatrovanci jsou umístěni v ústavu (nemají
nařízenou ústavní léčbu), neustále porušují „domácí řád“, na základě jeho
porušování mohou být z domova (ústavu) vyloučeni, nebo chtějí z domova
či ústavu odejít. Co s lidmi (schizofrenici), kteří potřebují dohled nad užíváním
léků, protože pokud léky neberou tak jak mají, dochází ke zhoršení jejich
zdravotního stavu? MPSV
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Bohužel některý zdravotní stav klienta může být přímo kontraindikací pro
umístění k poskytovatelům sociálních služeb. MPSV nyní zpracovává analýzu
„Dopad reformy psychiatrické péče na poskytování sociálních služeb“, závěry
budou zohledněny v připravované novele zákona o sociálních službách
(předpokládaná účinnost 2017). Závěry budou také zohledňovat kontraindikace
pro umístění klienta k poskytovatelům sociálních služeb.

26) Bude mít opatrovník možnost se souhlasem soudu umístit opatrovance
s alkoholovou demencí nebo psychiatrickou diagnózou dlouhodobě
do sociálních služeb, nebo zdravotnických zařízení? Souvisejícím problémem
je i to, že si opatrovanec, který je zcela zbaven svéprávnosti, může říci, jestli
a kdy nastoupí léčbu a zda vůbec. MSp

Předně je třeba připomenout, že zbavení svéprávnosti zákon neumožňuje.
Svéprávnost lze toliko omezit. Jakkoli opatrovník obecně může vyslovit souhlas
namísto opatrovance, a to případně i proti jeho vůli, nelze dost dobře
opatrovance k čemukoli nutit, nelze jej tedy ani držet proti jeho vůli
ve zdravotnickém zařízení. V tomto ohledu opatrovník žádné speciální
pravomoci nemá ani z podstaty věcí mít nemůže.
Dle ustanovení § 104 NOZ lze převzít člověka do zdravotnického zařízení
a držet ho v něm jen z důvodů stanovených zákonem (zdravotnické předpisy).
Důvody pro hospitalizaci pacienta (opatrovance) bez jeho souhlasu jsou
uvedeny v ustanovení § 38 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
(dále jen „ZZS“).

27) Je možné mentálně postiženému klientovi vypovědět smlouvu o poskytnutí
sociální služby v době jeho léčení v psychiatrické nemocnici, bez zajištění
následného dalšího vhodného zařízení sociálních služeb? MPSV

Zde by bylo potřeba znát základní údaje. Obecně pak platí, že pro vypovězení
smlouvy s klientem musí být závažný důvod, např. kontraindikace, porušení
smlouvy, řádu atp. Tyto důvody musí být jasně vymezeny buď zákonem,
rozhodnutím o registraci, smlouvou atp. pokud v tomto případě zmíněná situace
nenastala, pak by poskytovatel sociální služby neměl smlouvu s klientem
vypovědět. Pokud se zdravotní stav změnil v průběhu pobytu tak, že je
kontraindikací pro další pobyt, měl by veřejný opatrovník vzniklou situaci řešit
s poskytovatelem sociální služby a případně i s dalšími příslušnými orgány
(sociální odbor obecního úřadu či krajského úřadu apod.) a pomoci najít
náhradní umístění, ale smlouva by neměla být vypovězena dříve, než je klient
řádně zajištěn.
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28) Je možné zlepšit nedostatečné nabídky sociálních služeb pro mentálně
postižené klienty? MPSV

MPSV nyní zpracovává analýzu „Dopad reformy psychiatrické péče na
poskytování sociálních služeb, závěry budou zohledněny v připravované novele
zákona o sociálních službách (předpokládaná účinnost 2017).

29) Opatrovanec umístěný v zařízení se rozhodne odejít a přestane využívat
sociální službu. Jak má v takovém případě opatrovník postupovat, když
opatrovanec nemá na svůj zdravotní stav náhled, ohrožuje sebe a následně
i okolí (budí veřejné pohoršení, znečišťuje veřejná prostranství, dopouští se
přestupků, bývá obětí zneužití, uzavírá nevýhodné smlouvy)? MSp + MPSV

Jak je uvedeno v odpovědi na otázku 36, důvody pro hospitalizaci pacienta
(opatrovance) bez jeho souhlasu jsou uvedeny v ustanovení § 38 ZZS.
Pokud nejde o situace hospitalizace, je třeba si uvědomit, že cílem zařízení
sociálních služeb není izolovat daného člověka. Pokud opatrovance skutečně
ohrožuje sebe i okolí, je třeba tematizovat důvody pro hospitalizaci bez souhlasu
pacienta dle již zmíněného ustanovení § 38 ZZS. V praxi je vhodné konzultovat
postup s praktickým lékařem opatrovance. Je také možné využít sociální práce
sociálního pracovníka, který by mohl vhodnou intervencí či kontaktem s jinými
odborníky (psychoterapeut, psychiatr, atp.) změnit názor opatrovance.
Na okraj lze v souvislosti s otázkou odkázat též na ustanovení § 581 NOZ, které
stanoví, že není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému
není způsobilá. Neplatné je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše,
která ji činí neschopnou právně jednat.

30) Jak řešit problém s opatrovancem, který je často stěhován vzhledem
ke svému mentálnímu postižení? MSp + MPSV

Pro zajištění opatrovance poskytováním sociální služby je možné využít
spolupráce se sociálním pracovníkem a svolat tzv. případovou konferenci
(metodický pokyn by měl mít každý sociální pracovník obecního úřadu
k dispozici) a formou setkání všech odborníků a zúčastněných stran najít
vhodné řešení zmíněného problému.
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Pokud otázka míří na to, kdo má způsobilost být veřejným opatrovníkem při
změně bydliště opatrovance, lze mít za to, že tuto způsobilost má jak obec
původního bydliště, tak obec nového bydliště. Veřejným opatrovníkem je však
stále, dokud případně nerozhodně jinak soud, obec původního bydliště. Co se
týče příslušnosti opatrovnického soudu, je krom ustanovení § 44 zákona
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“), třeba poukázat
na možnost přenesení příslušnosti, je-li to v zájmu opatrovance (§ 5 ZŘS). Toto
řešení přichází v úvahu v případech nikoliv přechodné povahy (například
dvouměsíční pobyt v lázních takovým důvodem nebude).

31) Jak řešit problém, kdy se opatrovanec vrací v zanedbaném stavu
po návštěvě u příbuzných? Dle soudu a odboru obce s rozšířenou
působností, pokud rodina odmítne pustit pracovníky k sociálnímu šetření, tito
nemají žádné zákonné zmocnění si šetření vynutit. MSp + MPSV

Sociální pracovníci provádí činnosti sociální práce pouze na dobrovolné bázi,
takže nemají žádné zákonné zmocnění vynutit si vstup do domácnosti. Mohou
se však jistě pokusit daný problém s rodinou opatrovance projednat a intenzivní
sociální prací tento problém vyřešit.

32) Je možné, aby opatrovník proti přání opatrovance nechal provést lékařskou
prohlídku, není-li zjevně nemocný (např. v případě, je-li podezření
na zneužívání)? Jak postupovat v těchto případech tak, aby opatrovník nebyl
potrestán za to, že někoho křivě obvinil? MSp

Opatrovník může jednat i proti přání opatrovance, je-li to v jeho zájmu
(viz odpověď na otázky 33 a 36). Pokud má kdokoli důvodné podezření, že byl
spáchán trestný čin, může podat trestní oznámení.

33) Bylo by možné udělovat souhlas ve zdravotnických zařízeních elektronickou
cestou na dálku? Problém je, že při souhlasech ve zdravotnických zařízeních
je vyžadována osobní přítomnost opatrovníka prakticky okamžitě po celém
území ČR. MSp

Ano, bylo by to možné. Osobní přítomnost opatrovníka podle našeho názoru
ze zákona nutná není.
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34) Veřejného opatrovníka vykonává obec, ale jako výkon státní správy v rámci
přenesené působnosti. Všechny smlouvy, které jako opatrovník za klienty
uzavíráme, jsou uzavírány za obec. Je tedy nutné schvalování těchto smluv
zastupitelstvem? MV

Není. Dle § 130 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
„stanoví-li zákon, že řízení provádí územní samosprávný celek, aniž by určoval,
který jeho orgán je k úkonům příslušný, je tímto orgánem v případě kraje krajský
úřad a v případě obce obecní úřad“.

35) Jak postupovat v konkrétní věci vydání nového občanského průkazu (dále jen
"OP") opatrovanci, když dle zákona OP může mít i občan, jehož svéprávnost
byla omezena. Lze tedy chápat, že OP mít nemusí. Úřednice na městském
úřadě ovšem tvrdí, že OP mít musí. Opatrovanec musí požádat o vydání OP
více jak 150 km od léčebny, kde nyní žije a není schopen se tam dopravit.
Jak tedy postupovat? MV

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o občanských průkazech může mít
občanský průkaz i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Za občana, jehož
svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského
průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu
nebyl opatrovník ustanoven (§ 4 odst. 4 zákona o občanských průkazech).
Z výše uvedeného vyplývá, že v případě občana omezeného ve svéprávnosti
se jedná o možnost mít OP, nikoliv o povinnost.

36) Podle nového občanského zákoníku musí proběhnout do tří let po jeho
účinnosti nové posouzení zdravotního stavu a soud, který rozhodne o míře
omezení. Je povinnost toto provádět každé 3 roky? MSp

Občanský zákoník v § 59 stanoví, že soud může svéprávnost omezit nejdéle na
tři roky. V současné chvíli je tedy nutné rozhodnutí o omezení svéprávnosti
každé tři roky přezkoumávat. Stejná lhůta je nyní stanoveny i pro přezkoumání
rozhodnutí vydaných do konce roku 2013.
V legislativním procesu je však návrh změny NOZ, který chce ke stávajícímu
řešení připojit zvláštní řešení vyhrazené pro osoby postižené ireverzibilně.
V takových případech, je-li zjevné, že se stav osoby ani během tříleté doby
omezení nezlepší, se chce připustit omezení svéprávnost nejdéle na pět let
(§ 59 NOZ).
Současně se navrhuje prodlužit nejdelší přípustnou lhůtu, ve které musí soud
přezkoumat, zda důvody pro omezení svéprávnosti (ve vztahu ke staré právní
úpravě i zbavení způsobilosti k právním úkonům) trvají (§ 3033 NOZ).
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V návaznosti na četné připomínky praxe se též navrhuje soudu výslovně
umožnit, aby upustil od výslechu znalce, a to v případě, kdy se jedná
o prodloužení doby omezení svéprávnosti. Soud od znaleckého posudku může
upustit v případě, kdy se stav dotčené osoby nezměnil (§ 38 ZŘS). Automatický
periodický přezkum je tak zachován, přičemž jsou vytvořeny podmínky k tomu,
aby osoby postižené ireverzibilně nebyly tímto přezkumem v krátkém čase
opětovně zatěžovány.

37) Jak řešit situaci, kdy je opatrovanec nezpůsobilý pouze k nakládání
s finančními prostředky nad 1.000,- za měsíc? Jinak je zcela způsobilý. Vše
by si měl zařizovat sám, ale často zneužívá svou částečnou nezpůsobilost.
Nejrůznější úřady (policie, soud, zdravotnická zařízení apod.) se pak obracejí
na obec a ta musí vysvětlovat, jaký je skutečný stav věci. MPSV

Podle názoru MPSV veřejný opatrovník ve spolupráci se sociálními pracovníky
a dalšími odborníky může zvolit vhodnou intervenci a částečně omezit toto
jednání.

38) Kdo může z hlediska bezpečnosti zajistit dovoz zpět do zařízení v případě,
že klient "uteče" a je nalezen v jiném městě? MPSV

Podle zkušeností sociálních pracovníků s převozy - v případě, že jde
o zdravotní problém a byla by vhodná hospitalizace či návštěva lékaře, pak
je možné objednat sanitu. Dále pak některé neziskové organizace/poskytovatelé
mají potřebný automobil pro převoz klienta, ale většinou za úplatu.

39) Jak řešit problém výkonu opatrovnictví u zcela omezených osob? Návrhem
by mohlo být, kdyby mohl opatrovník, který je za osobu odpovědný,
po konzultaci s odborným lékařem pověřit např. pečovatelskou službu, která
klientovi poskytuje služby, aby mohla podávat a dohlížet nad užitím léků.
MPSV
Pečovatelská služba nemůže podle platných právních předpisů žádným
způsobem manipulovat s léky. Zde je možné doporučit domácí ošetřovatelskou
péči, kterou doporučuje praktický lékař.
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3. VEDENÍ SPISU OPATROVANCE
Výkon veřejného opatrovnictví je velmi složitá a náročná agenda, a to nejen z pohledu
legislativního, ale i z pohledu provázání a oddělení od sociální práce. Tyto úkony jsou velmi
často úzce provázány a jsou pro běžného člověka obtížně rozeznatelné.
V současné době není pro výkon veřejného opatrovnictví předepsána žádná požadovaná
kvalifikace, a ani není požadována zkouška zvláštní odborné způsobilosti.
Vedení spisu však zcela vychází za zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění
pozdějších předpisů. § 17 a s tím související.
Založení spisové dokumentace:
Veřejný opatrovník zajistí vyznačení doložky nabytí právní moci na usnesení soudu
o ustanovení obce veřejným opatrovníkem a omezení svéprávnosti opatrovance a založí
osobní spis opatrovance:
Osobní spis obsahuje:
 Základní údaje
 Jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, příp.
adresu faktického pobytu, doručovací adresu, rodinný stav, děti, rodinné příslušníky
(rodiče, sourozence) a další příbuzné
 Finanční údaje
 Výdaje - číslo účtu, číslo SIPO (nájem, zálohy elektřiny, plynu, vodné, stočné atd.)
pojištění (životní, domácnosti, úrazové apod.) spoření (stavební, penzijní apod.),
movitý a nemovitý majetek (byt, dům, dopravní prostředky atd.), daně, výdaje
na sociální služby, exekuce.
 Příjmy – důchod (druh důchodu), sociální či jiné dávky, mzda, kapitálové výnosy,
příjmy z pronájmu nemovitostí i movitých věcí.
 Ostatní závazky a pohledávky
 Další smluvní platby – televize, rádio, příp. kabelová TV, internet, telefon, mobilní
telefon, dále tak platby za svoz komunálního odpadu a další pravidelné platby.
 Ostatní údaje
 Uvedení rozsahu svéprávnosti, jméno osoby pověřené výkonem veřejného
opatrovníka, jméno praktického lékaře, jména odborných lékařů, název a kód
zdravotní pojišťovny, kontaktní údaje na opatrovance - tel. číslo, e-mailová adresa,
druh průkazu mimořádných výhod.
 Přehledy řízení, která jsou vedena ve věci zejména dávek a podpor.
 Opatrovnický plán – může být součástí osobního spisu, jsou v něm nastaveny cíle
a jednotlivé kroky k jejich naplnění, kterých chtějí opatrovanec a opatrovník v určitém
časovém úseku dosáhnout.
Do osobního spisu se zakládají dostupné osobní doklady a doklady o majetkových a jiných
právech opatrovance, případně jejich opisy:


Pravomocný rozsudek o omezení svéprávnosti
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Pravomocné usnesení soudu o ustanovení obce veřejným opatrovníkem



Rodné listy a další matriční a osobní doklady, vysvědčení



Rozhodnutí a dohody týkající se užívání bytu (domu)



Smlouvy a doklady ve věcech, k nimž je opatrovanec způsobilý (pojistky, smlouvy
o bankovních účtech, rozpis inkasa, pracovní smlouvy a související doklady,
důchodové výměry, doklady o dědictví, kupní a darovací smlouvy)



Soudní rozhodnutí vydaná ve věcech, v nichž byl opatrovanec účastníkem řízení,
exekuční výměry



Veškeré opisy podání učiněných opatrovníkem za opatrovance a odpovědi na ně



Další důležitá úřední korespondence (např. zprávy pro soud, žádosti k soudu
o schválení neběžných úkonů)



Záznamy z návštěv, jednání a telefonátů



Doklady opatrovance související s jeho žádostí o umístění do vhodné pobytové
sociální služby.

Spis opatrovance
základní údaje
finanční údaje
ostatní závazky a pohledávky
ostatní údaje
doklady, opisy, rozhodnutí,
smlouvy
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4. SEZNAM OBCÍ VYKONÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ
Údaje k rozhodnému datu 31. 5. 2016.
JIHOČESKÝ KRAJ

Jistebnice

1

Sedlice

2

Obec

Kaplice

4

Slavče

1

Kardašova Řečice

1

Soběslav

3

Kostelní Radouň

5

Srubec

1

opatrovanci

Albrechtice nad
Vltavou

1

Bavorov

1

Kovářov

1

Strakonice

30

Bechyně

4

Krátošice

1

Strážkovice

1

Blatná

6

Křemže

1

Střítež

1

Borovany (okr. Č.B.)

4

Ledenice

2

Suchdol nad Lužnicí

1

Borovany (okr. Písek)

1

Libníč

19

Tábor

35

Boršov nad Vltavou

1

Lišov

1

Třeboň

5

Brloh

1

Lnáře

2

Týn nad Vltavou

2

Budislav

2

Lomnice nad Lužnicí

11

Vacov

1

Budíškovice

3

Loučovice

2

Včelná

1

Čejetice

1

Lužnice

1

Velešín

2

České Budějovice

64

Mačkov

40

Veselí nad Lužnicí

3

České Velenice

5

Milevsko

2

Větřní

1

Český Krumlov

2

Mirovice

4

Vimperk

5

Dačice

2

Mladá Vožice

1

Vlachovo Březí

1

Dobrá Voda u
Českých Budějovic

6

Němčice (u Netolic)

1

Vodňany

1

Dolní Třebonín

2

Nerestce

1

Volary

2

Drahonice

1

Nová Bystřice

1

Volyně

1

Drážov

1

Nové Hrady

2

Všemyslice

2

Drhovle

8

Osek (Strakonice)

36

Záblatí u Prachatic

1

Homole

1

Písek

24

1

Pluhův Žďár

2

Záboří u Českých
Budějovic

Prachatice

7

Zběšičky

45

Probudov

1

Zliv

2

Protivín

1

Žár

1

Předslavice

1

CELKEM

501

Radenín

3

Horní Planá

2

Hořice na Šumavě

1

Hranice

1

Chýnov

1

Jindřichův Hradec

48

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Blansko

3

Boskovice

1

Březí

1

Blatnice pod sv.
Antonínkem

1

Božice

5

Břežany

63

Brno

142

Bučovice

3

Bohdalice-Pavlovice

1

Břeclav

10

Bzenec

2
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Čejč

1

Lanžhot

1

Strachotice

1

Černá Hora

3

Ledce

1

Strážnice

2

Doubravice nad
Svitavou

1

Letonice

1

Střelice

18

Letovice

3

Sudoměřice

1

Doubravník

1

Litobratřice

1

Šanov

23

Drnovice (Vyškov)

1

Loděnice

1

Šaratice

1

Dubňany

5

Lomnice

1

Šebetov

44

Heršpice

1

Malhostovice

1

Šerkovice

1

Hodějice

1

Mikulčice

2

Šlapanice

1

Hodonice

1

Mikulov

4

Tavíkovice

28

Hodonín

30

Milotice

1

Telnice

1

Holasice

1

Modřice

1

Těmice

1

Holubice

1

Moravany

1

Tišnov

4

Hostěradice

1

Moravský Krumlov

4

Tvarožná Lhota

1

Hostim

4

Mouřínov

2

Tvrdonice

1

Hovorany

1

Uherčice (Znojmo)

1

1

Němčičky (okr.
Břeclav)

1

Hrádek

Újezd u Boskovice

1

Hrušky (Slavkov u
Brna)

1

Neslovice

1

Újezd u Brna

2

Nesovice

1

Hrušovany u Brna

3

Valtice

3

Nová Ves

1

Hustopeče u Brna

2

Vavřinec

2

Nový Poddvorov

2

Hvězdlice

8

Velké Opatovice

39

Oslavany

1

Chvalovice

1

Veselí nad Moravou

6

Ostrov u Macochy

1

Ivančice

1

Vranov

1

Ostrovačice

1

Ivanovice na Hané

6

Vranovice

1

Pamětice

1

Jevišovice

3

Vyškov

9

Podmyče

1

Jevišovka

2

Zastávka

3

Pohořelice

1

Jiřice u Miroslavi

1

Zbraslav

1

Pouzdřany

1

Karlín

1

Znojmo

24

Prušánky

2

Klentnice

43

Žabčice

1

Račice-Pístovice

1

Kněževes

1

Žádovice

1

Roubanina

1

Knínice u Boskovic

1

Ždánice

1

Říčany

2

Kostelec

1

Želešice

1

Sedlec

3

Kubšice

1

Židlochovice

4

Skalice

1

Kuničky

1

CELKEM

744

Skryje

1

Kuřim

2

Slavkov u Brna

5

Kyjov

94

Sokolnice

2
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KARLOVARSKÝ KRAJ
Aš

34

Jáchymov

96

Pernink

3

Bečov nad Teplou

2

Josefov

1

Potůčky

3

Bochov

1

Karlovy Vary

34

Březová (u KV)

1

Královské Poříčí

2

Pšov

1

Březová (u
Sokolova)

Kraslice

2

Rotava

1

2

Kynšperk nad Ohří

6

Skalná

1

Čichalov

1

Libá

1

Sokolov

52

Dolní Rychnov

2

Libavské Údolí

1

Svatava

1

Františkovy Lázně

1

Loket

2

Štědrá

1

Habartov

8

Luby

6

Teplá

4

Hazlov

4

Mariánské Lázně

30

Teplička

3

Horní Blatná

1

Milhostov

1

Toužim

3

Horní Slavkov

1

Nebanice

1

Útvina

2

Hranice

3

Nejdek

7

Vintířov

1

Hroznětín

2

Nové Sedlo

4

Vysoká Pec

46

Cheb

28

Nový Kostel

2

Žlutice

3

Chlum Svaté Maří

1

Oloví

2

CELKEM

454

Chodov (u
Sokolova)

15

Ostrov

24

Hejtmánkovice

1

Kvasiny

40

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Bartošovice v
Orlických horách

4

Horní Maršov

1

Lampertice

3

Batňovice

2

Hořice

20

Lánov

3

Borohrádek

2

Hostinné

7

Lázně Bělohrad

3

Broumov

9

Hradec Králové

31

Ledce

7

Brzice

1

Hronov

4

Lhota pod Libčany

2

Černilov

1

Chleny

1

Lhoty u Potštejna

1

Červený Kostelec

8

8

1

32

Chlumec nad
Cidlinou

Libáň

Česká Skalice

Lovčice

1

České Meziříčí

16

Chomutice

3

Malé Svatoňovice

1

Dobruška

3

Chotěvice

1

Meziměstí

5

Dolní Olešnice

1

Jaroměř

14

Mladé Buky

2

Dolní Přím

1

Jeníkovice

1

Mlázovice

1

Dubenec

2

Jičín

12

Náchod

21

Kostelec nad Orlicí

5

Nová Paka

20

Kounov

1

Kuks

2

Nové Město nad
Metují

18

Dvůr Králové nad
Labem

12

Hajnice

36

Havlovice

1
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Nový Bydžov

3

Skřivany

38

Újezd pod Troskami

1

Ohnišov

1

Slatiny

1

Úpice

9

Opočno

11

Sloupno

3

Vamberk

2

Osečnice

2

Smidary

34

Vrchlabí

12

Přepychy

23

Sobotka

2

Vršce

1

Převýšov

1

Suchovršice

1

Vysoká Srbská

1

Radvanice

2

Svoboda nad Úpou

2

Vysoké Veselí

1

Rokytnice v
Orlických horách

18

Teplice nad Metují

13

Žacléř

2

Trutnov

32

Železnice

1

Rtyně v Podkrkonoší

7

2

679

2

Třebechovice pod
Orebem

CELKEM

Rudník
Rychnov nad
Kněžnou

77

Týniště nad Orlicí

2

LIBERECKÝ KRAJ
Blíževedly

1

Kamenický Šenov

1

Roprachtice

1

Cvikov

5

Kunratice u Cvikova

2

Semily

3

Černousy

2

Lázně Libverda

1

Sloup v Čechách

7

Česká Lípa

29

Levínská Olešnice

1

Smržovka

1

Desná

2

Liberec

93

Sosnová

2

Doksy

3

Lomnice n/P

1

Stráž n/Nisou

1

Dubá

1

Lučany nad Nisou

24

Stráž p/Ralskem

5

Frýdlant

3

Maršovice

1

Stružinec

1

Hodkovice nad
Mohelkou

23

Mařenice

1

Svijanský Újezd

1

Mimoň

9

Tanvald

2

Hrádek n/N

3

Nová Ves u Chrastavy 9

Turnov

2

Chrastava

2

1

2

3

Nové Město pod
Smrkem

Velké Hamry

Jablonec n/Jizerou

Vysoké n/Jizerou

1

Jablonec nad Nisou

70

Nový Bor

11

Zákupy

1

Jablonné v Podještědí 2

Plavy

1

Železný Brod

3

Jestřebí

25

Poniklá

1

CELKEM

394

Jilemnice

4

Provodín

1

Jindřichovice p/S

8

Raspenava

7

Josefův Důl

1

Rokytnice n/J

9

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Bartošovice

2

Bílovec

5

Břidličná

4

Baška

2

Bohumín

27

6

Bělá

1

Bolatice

1

Budišov nad
Budišovkou

Bílčice

1

Bruntál

38

Bystřice

3

Čeladná

2

70
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Český Těšín

32

Komorní Lhotka

10

Sedlnice

6

Darkovice

1

Kopřivnice

14

Skotnice

1

Dětmarovice

3

Košařiska

1

Skřipov

2

Dobrá

1

Kravaře

6

Slatina

1

Dobratice

1

Krnov

92

Slavkov

1

Dolní Benešov

1

Kunín

2

Soběšovice

1

Dolní Lhota

1

Kyjovice

3

1

Dolní Moravice

1

Lichnov (Krnov)

2

Stará Ves nad
Ondřejnicí

Dolní Životice

41

Lomnice

1

Stonava

1

Doubrava

1

Ludgeřovice

2

Studénka

9

Frenštát pod
Radhoštěm

7

Markvartovice

2

Město Albrechtice

35

Frýdek-Místek

77

Moravice

14

Frýdlant nad Ostravicí

13

Morávka

2

Fulnek

6

Mořkov

1

Háj ve Slezsku

1

Mosty u Jablunkova

3

Hať

1

Mošnov

1

Havířov

60

Nový Jičín

34

Heřmanovice

1

Nýdek

1

Hlučín

56

Odry

7

Horní Benešov

5

Opava

71

Horní Domaslavice

1

Orlová

43

Horní Suchá

3

Osoblaha

12

Hrabyně

2

Ostrava

350

Hradec nad Moravicí

1

Paskov

7

Hukvaldy

2

Petřvald (Orlová)

14

Chvalíkovice

1

Pržno

51

Jakartovice

19

Příbor

5

Janovice

1

Raškovice

1

Jindřichov

2

Ropice

1

Karviná

89

Rychvald

1

Klimkovice

1

Rýmařov

4

Kobeřice

1

Řepiště

1

Suchdol nad Odrou

1

Světlá Hora

3

Sviadnov

1

Šenov

3

Šenov u Nového Jičína 3
Široká Niva

6

Štramberk

3

Těrlicko

1

Trojanovice

1

Třinec

37

Valšov

1

Velká Polom

1

Velké Heraltice

1

Velké Hoštice

4

Vendryně

4

Veřovice

1

Vítkov

12

Vrbno pod Pradědem

4

Vřesina (Ostrava)

2

CELKEM

1431

OLOMOUCKÝ KRAJ
Bělá pod Pradědem

1

Bludov

1

Dětkovice

1

Bělotín

2

Brodek u Přerova

1

Dlouhá Loučka

1

Bílsko

7

Česká Ves

1

Dobromilice

1

71
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Dolní Studénky

1

Domašov nad Bystřicí

1

Drahanovice

2

Držovice

1

Dřevnovice

1

Dřevohostice

49

Grymov

1

Haňovice

1

Hanušovice

1

Horka nad Moravou

1

Hranice

22

Lipová okr. Prostějov
(Konice)

1

Sobotín

3

Litovel

32

Staré Město
(Šumperk)

1

Loučka

1

Stříbrnice

2

Luká

1

Střítež nad Ludinou

1

Lukavice

1

Svésedlice

1

Lutín

2

Štěpánov

2

Medlov

3

Šternberk

109

Mikulovice

2

Štíty

4

Mladeč

35

Šumperk

29

Mohelnice

4

Šumvald

1

Moravičany

1

Tovačov

5

Hustopeče nad
Bečvou

1

Moravský Beroun

2

Tovéř

1

Charváty

1

Nezamyslice

1

Troubelice

1

Cholina

1

Olbramice

1

Troubky

3

Ivaň

1

Olomouc

85

Tršice

2

Javorník

4

Olšany (okr. Šumperk) 25

Třeština

1

Jesenec

4

Palonín

2

Týn nad Bečvou

1

Jeseník

36

Paršovice

1

Uhřičice

1

Jindřichov u
Šumperka

1

Paseka

2

Uničov

8

Pavlovice u Přerova

3

Velká Bystřice

3

Kamenná

2

Petrov nad Desnou

2

Vernířovice

1

Klopotovice

1

Písařov

1

Věrovany

1

Písečná

1

Víceměřice

72

Kobylá nad Vidnavkou 7
Kojetín

5

Polom

2

Vidnava

1

Kokory

37

Potštát

1

Vikýřovice

1

Konice

1

Prostějov

43

Vlkoš

1

Krumsín

1

Přerov

34

Všechovice

1

Křelov - Břuchotín

1

Ptení

1

Zábřeh

8

Křenovice

1

Radkova Lhota

5

Zlaté Hory

1

Lazníčky

1

Rokytnice

51

Zvole

2

Lesnice

1

Rozstání

1

Žulová

1

Leština

1

Senice na Hané

1

CELKEM

874

Libina

6

Skalička

41

Lipník nad Bečvou

4

Sobíšky

1

72
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PARDUBICKÝ KRAJ
Anenská Studánka

32

Květná

1

Řetová

1

Běstvina

1

Labské Chrčice

1

Seč (Chrudim)

8

Bořice

2

Lanškroun

9

Skuteč

2

Bystré

46

Lány u Dašic

1

Slatiňany

92

Cerekvice nad
Loučnou

1

Letohrad

1

Sloupnice

2

Linhartice

1

Srnojedy

1

Čeperka

2

Litomyšl

7

Staré Hradiště

1

Čepí

1

Luže

1

Červená Voda

5

1

Morašice (Litomyšl)

1

Staré Město u
Mor.Třebové

Česká Třebová

10

Moravany

1

Staré Ždánice

2

České Libchavy

1

Moravská Třebová

10

Svitavy

78

Čistá

1

Opatov

2

Telecí

1

Dašice

1

Orličky

1

Trpín

2

Dolní Dobrouč

1

Osík

2

Třemošnice

1

Heřmanův Městec

15

Ostrov

1

Týnišťko

1

Hlinsko

4

Ostřetín

1

Ústí nad Orlicí

16

Holice

3

Pardubice

93

Vendolí

2

Horní Jelení

1

Petrovice

1

Vysoké Mýto

5

Hradec nad Svitavou

1

Polička

12

Zaječice

1

Choceň

4

Pomezí

1

Zámrsk

1

Chrast

2

Prachovice

1

Zdechovice

1

Chrudim

14

Předhradí

11

Žamberk

3

Jedlová

1

Přelouč

8

Žampach

31

Koclířov

1

Ráby

2

CELKEM

580

Korouhev

1

Rudoltice

1

Králíky

4

Řečany nad Labem

1

Blovice

6

Domažlice

4

Chodov

1

Bor

2

Dražeň

1

Chotěšov

1

Broumov

1

Hartmanice

1

Janovice nad Úhlavou

1

Bušovice

1

Holoubkov

1

Kařez

1

Čečovice

1

Holýšov

20

Kaznějov

1

Česká Kubice

1

Horažďovice

3

Kdyně

5

Dnešice

5

Horní Lukavice

1

Klabava

1

Dobřany

7

Horšovský Týn

2

Kladruby (Stříbro)

1

Dolany (Klatovy)

2

Hostouň

1

Klatovy

28

PLZEŇSKÝ KRAJ
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Klenčí pod Čerchovem 1

Planá

4

Stříbro

4

Kolinec

2

Plasy

1

Studánka

1

Koloveč

2

Plzeň

145

Sušice

10

Kostelec

3

Poběžovice

3

Svojšín

1

Kozolupy

1

Poleň

2

Švihov

1

Kralovice

2

Potvorov

1

Tachov

28

Kvíčovice

1

Předslav

1

Tlučná

2

Letiny

45

Přeštice

7

Třemošná

1

Liblín

44

Rabí

1

Velhartice

1

Merklín

2

Radnice

1

Velký Bor

1

Město Touškov

3

Rokycany

8

Velký Malahov

1

Mirošov

25

Řenče

1

Vlčtejn

1

Míšov

1

Soběšice

1

Vstiš

2

Mochtín

6

Spálené Poříčí

2

Všeruby

3

Myslinka

1

Srbice

1

Záchlumí

1

Mýto

1

Srní

1

Zbiroh

2

Nekmíř

1

Staňkov

1

Zbůch

24

Nepomuk

2

Starý Plzenec

1

Zvíkovec

44

Nýrsko

60

Stod

52

Žinkovy

8

Nýřany

8

Strašín

1

CELKEM

686

Ošelín

1

Stráž (Tachov)

1

Pačejov

1

Strážov

1

Praha 05

43

Praha 16

5

Praha 06

78

Praha 17

16

Praha 07

42

Praha 18

10

Praha 08

136

Praha 19

3

Praha 09

42

Praha 20

14

Praha 10

72

Praha 21

5

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
městská část

opatrovanci

Praha - Lipence

1

Praha - Lysolaje

1

Praha - Petrovice

1

Praha - Přední
Kopanina

1

Praha - Zbraslav

4

Praha 11

29

Praha 22

2

Praha 01

34

Praha 12

13

CELKEM

829

Praha 02

37

Praha 13

42

Praha 03

53

Praha 14

32

Praha 04

95

Praha 15

18
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STŘEDOČESKÝ KRAJ
Bakov nad Jizerou

1

Jirny

1

Nebužely

1

Bečváry

14

Kamenice

3

Neratovice

25

Benátky nad Jizerou

4

Kamenný Most

1

Netvořice

1

Benešov

13

Katusice

1

Neveklov

85

Beroun

6

Kladno

92

Nové strašecí

8

Borotice

2

Kojetice

1

Nový Vestec

1

Brandýs nad LabemStará Boleslav

24

Kolešovice

4

Nymburk

1

Kolín

27

Odolena Voda

3

Březnice

4

Komárov

2

Opolany

1

Buštěhrad

1

Konárovice

2

Pavlíkov

1

Církvice (Kutná Hora)

1

Kosmonosy

16

Pečky

3

Čáslav

14

Kostelec nad Labem

4

Petrov

2

Čechtice

1

Kralupy nad Vltavou

8

Písty

1

Čelákovice

8

Králův Dvůr

1

Plaňany

1

Černošice

1

2

5

1

Krásná Hora nad
Vltavou

Poděbrady

Černuc

Polepy

1

Český Brod

17

Krhanice

1

Přezletice

1

Čím

1

Krty

1

Příbram

21

Čistá

1

Křešín

1

Psáry

36

Čistá u Mladé Boleslavi 1

Kutná Hora

57

Psáře

1

Dobřichovice

1

Lázně Toušeň

2

Pyšely

2

Dobříš

4

Libčice nad Vltavou

3

Radějovice

1

Dolany

1

Liběchov

1

Radonice

1

Dolní Bousov

1

Líbeznice

1

Rakovník

5

Dymokury

1

Lochovice

5

Rataje nad Sázavou

37

Hořesedly

4

Loučeň

3

Ratenice

1

Hořovice

5

Luštěnice

2

Ratměřice

8

Hostivice

2

Lužec nad Vltavou

2

Roztoky (Černošice)

1

Hovorčovice

1

Lysá nad Labem

7

Roztoky (Rakovník)

24

Hředle

1

Mělník

14

Rožďalovice

9

Husinec

1

Měňany

1

Hvozdec

1

Městec Králové

2

Rožmitál pod
Třemšínem

4

Hvožďany

1

Milešov

1

Rudná

1

Hýskov

1

Milovice

15

Říčany

3

Chodouň

1

Mladá Boleslav

23

Sadská

2

Jankov

34

Mnichovo Hradiště

41

Sázava

3

Jenštejn

7

Mokrovraty

1

Sedlčany

9

Jesenice

33

Mšeno

1

Sedlec

3

Jinočany

2

Nalžovice

18

Sedlec-Prčice

3
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Senomaty

1

Třebestovice

1

Vraný

12

Slaný

38

Třebešice (Čáslav)

1

Všechlapy

2

Sluhy

1

Třebusice

3

Všetaty, okr. Mělník

1

Srbsko

1

Tuchlovice

2

Vysoký Chlumec

1

Statenice

1

Týnec nad Sázavou

3

Zásmuky

13

Stochov

1

Úmonín

1

Zavidov

20

Strančice

1

Unhošť

3

Zbožíčko

1

Středokluky

1

Úžice

1

Zdiby

1

Suchomasty

15

Velim

1

Zdice

4

Svatý Jan

21

Velvary

5

Zlonice

1

Svojetín

1

Vlašim

6

Zruč nad Sázavou

3

Svojšice (Kolín)

43

Vojkov

5

Zvěstov

2

Šestajovice

1

Votice

2

Žilina

1

Škvorec

1

Voznice

1

CELKEM

1125

1

Chabařovice

1

Lipová

2

Benešov nad Ploučnicí 1

Chomutov

25

Litoměřice

28

Bílina

2

Chotěšov

25

Litvínov

90

Bitozeves

1

Chožov

1

Lobendava

32

Blšany u Loun

1

Chřibská

2

Lom

1

Bohušovice nad Ohří

1

Jirkov

3

Louny

4

Braňany

1

Jiříkov

44

Lovosice

5

Budyně nad Ohří

1

Kadaň

20

1

Bystřany

1

Kamýk

1

Malé Březno (Ústí nad
Labem)

Čeradice

1

Klášterec nad Ohří

3

Málkov

1

Černovice

1

Markvartice

1

1

Česká Kamenice

30

Kostomlaty pod
Milešovkou

Meziboří

9

Čížkovice

22

Košťany

2

Mikulášovice

1

Děčín

48

Kovářská

23

Místo

1

Dobkovice

1

Krabčice

1

Most

14

Dolní Podluží

1

Krásná Lípa

43

Mšené-lázně

1

Dolní Poustevna

22

Krupka

1

Osek

1

Duchcov

4

Kryry

1

Petrohrad

2

Háj u Duchcova

1

Křešice

26

Petrovice

2

Horní Beřkovice

20

Kunratice

1

Ploskovice

1

Horní Jiřetín

1

Kytlice

28

Podbořany

2

Hoštka

1

Libčeves

1

Podsedice

1

Huntířov

26

Liběšice (Litoměřice)

50

Roudnice nad Labem

7

Libochovice

4

Rumburk

8

ÚSTECKÝ KRAJ
Bečov

76
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Řehlovice

12

Třebenice

3

Vilémov (Rumburk)

2

Snědovice

8

Tuchořice

37

Vroutek

1

Staré Křečany

4

Ústí nad Labem

80

Žalhostice

1

Světec

2

Úštěk

1

Žatec

7

Šluknov

14

Varnsdorf

8

Žitenice

41

Štětí

1

Vejprty

73

CELKEM

Teplice

13

Velemín

2

Terezín

136

Velké Březno

1

Trmice

9

Velké Žernoseky

1

1168

KRAJ VYSOČINA
Bílý Kámen

1

Kostelec

1

Brtnice

2

1

Březské

2

Kozlov (Světlá nad
Sázavou)
Krahulčí

1

Růžená

1

Skuhrov

2

Slavičky

1

Bystřice nad
Pernštejnem

11

Sněžné

1

Krásná Hora

2

Strážek

8

Cetoraz

7

Křižanov

60

Světlá nad Sázavou

14

Černá

1

Ledeč nad Sázavou

36

Těchobuz

22

Černovice

64

Lidmaň

68

Telč

2

Červená Řečice

1

Lípa

1

Těmice

1

Dobronín

1

Luka nad Jihlavou

1

Třebíč

10

Habry

20

Lukavec

1

Třešť

2

Havlíčkova Borová

1

Měřín

1

Úsobí

2

Havlíčkův Brod

33

Moravské Budějovice

3

Útěchovice

1

Hodíškov

1

Náměšť nad Oslavou

10

Velká Bíteš

5

Horní Cerekev

12

Nová Cerekev

2

Velká Losenice

1

Hrotovice

4

1

Velké Meziříčí

7

Hroznatín

1

Nová Ves u
Chotěboře

22

19

Nové Město na
Moravě

Věž

Humpolec

2

Vilémov

2

Chotěboř

7

Nové Syrovice

12

Vír

1

Jakubov u M.
Budějovic

1

Okříšky

3

Vladislav

1

Jaroměřice nad
Rokytnou

Onšov

1

Vlkanov

1

3

Ovesná Lhota

1

Vlkov

1

Jemnice

1

Pacov

1

Vystrčenovice

1

Jihlava

40

Pelhřimov

7

Žďár nad Sázavou

14

Kaliště (Humpolec)

1

Počátky

8

Ždírec (Jihlava)

1

Kamenice

1

Pošná

1

1

Kamenice nad Lipou

2

Přibyslav

2

Ždírec nad
Doubravou

Kojatín

1

Pucov

4

Žirovnice

4

Kojetice

1

Pyšel

1

CELKEM
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ZLÍNSKÝ KRAJ
Biskupice

2

Kostelec u Holešova

2

Pržno

18

Bojkovice

2

Kroměříž

103

Rožnov pod
Radhoštěm

7

Brumov-Bylnice

1

Kunovice (Uherské
Hradiště)

47

Sazovice

1

Kvasice

22

Staré Město

32

Kyselovice

1

Troubky-Zdislavice

2

Lhota

1

Tupesy

1

Litenčice

1

Uherské Hradiště

12

Uherský Brod

34

Valašská Bystřice

1

Valašské Klobouky

4

Valašské Meziříčí

9

Vápenice

1

Velehrad

90

Vigantice

1

Vizovice

3

Vlachovice

1

Vlčnov

1

Vsetín

34

Vyškovec

1

Zašová

37

Zborovice

45

Zlín

41

Zubří

1

Březová (Uherský Brod) 1
Buchlovice

5

Bystřice pod Hostýnem

2

Cetechovice

4

Dolní Bečva

2

Dolní Němčí

1

Loučka (Valašské
Klobouky)

9

Fryšták

5

Loukov

1

Halenkovice

2

Ludslavice

1

Holešov

8

Luhačovice

3

Honětice

1

Lukov

4

Horní Němčí

2

Medlovice

1

Hovězí

2

Morkovice - Slížany

1

Hrobice

5

Napajedla

1

Hulín

3

Návojná

14

Huslenky

1

Nedakonice

1

Chropyně

4

Nedašov

3

Chvalčov

37

Neubuz

2

Jablůnka

1

Nový Hrozenkov

1

Jalubí

2

Ostrožská Lhota

1

Karolín

3

Ostrožská Nová Ves

2

Karolínka

9

Otrokovice

17

Kelč

2

Pačlavice

9

Koryčany

1

Pohořelice

1

CELKEM
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Obrázek 1 - Mapa rozložení počtu opatrovanců dle krajů ČR k 31. 5. 2016

Pozn. Po vydání publikace došlo ke korekci 5 obcí – Jílové u Prahy (3 opatrovanci), Smečno
(Slaný) - (59 opatrovanců), Ledce (Slaný) – (8 opatrovanců), Krhanice (2 opatrovanci), Mojné
(1 opatrovanec) a Sudice (Kravaře) - (1 opatrovanec).

5. SEZNAM ZKRATEK
zkratka

celý termín

DOZP

Domov pro osoby se zdravotním postižením

KÚ

Krajský úřad

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSp

Ministerstvo spravedlnosti

MV

Ministerstvo vnitra

NOZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ORP

obec s rozšířenou působností

POU

pověřený obecní úřad

ZOZ

zvláštní odborná způsobilost

ZŘS

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění
pozdějších předpisů
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6. DOPORUČENÉ WEBOVÉ PORTÁLY, JAKO ZDROJE DALŠÍCH INFORMACÍ
http://www.mpsv.cz/files/clanky/19280/Opatrovnictvi_Manual_tisk.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10791/Pravni_postaveni_uzivatelu_v_procesu_transformace
_socialnich_sluzeb.pdf
http://www.mpsv.cz/fi les/clanky/10700/Analyza_CRPD.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15637/Podklady_pro_soudce_final.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15636/podklady_pro_opatrovniky_final.pdf
http://www.instand.cz/dokumenty/metodika-vykonu-opatrovnictvi_201507211422189.pdf
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/socialni_oblast/opatrovnictvi-40515/
www.kr-olomoucky.cz
http://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast
http://www.ochrance.cz/?id=51
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-ajejich-reseni/vykon-opatrovnictvi/
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/014/001684.pdf
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/017/002025.pdf
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/013/001593.pdf
http://www.kvalitavpraxi.cz/pro-zmenu-2010.html
Přehled kontaktů na krajské úřady je ke stažení na webu Ministerstva vnitra na adrese:
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodicke-doporuceni-pro-obce-zakladni-informace-proobce-jako-verejne-opatrovniky.aspx
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