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Úvod 
 

Lidé s duševním onemocněním žijí mezi námi odjakživa. Ačkoliv měla jednotlivá 

společenství v různých historických obdobích k těmto lidem rozdílný přístup, zpravidla byli 

vždy segregováni a vylučováni ze společnosti. I v České republice byl duševně nemocný 

člověk donedávna chápán jako objekt péče a správy, bez možnosti rozhodovat samostatně 

o důležitých záležitostech svého života. Po ratifikaci Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením v roce 2009 a přijetí nové hmotněprávní úpravy zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „OZ“), došlo 

k významnému posunu v přístupu společnosti i odborné veřejnosti k osobám trpícím duševní 

poruchou. Především je člověk chápán jako subjekt právních poměrů a nositel různých práv, 

nikoliv tedy jako objekt práv a povinností. Předpokladem aktivní účasti člověka ve 

společnosti jsou ústavně zakotvené přirozené právo na právní osobnost (způsobilost být 

nositelem subjektivních práv a povinností) a svéprávnost (způsobilost nabývat pro sebe 

vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem). Právní osobnost 

a svéprávnost úzce souvisí i s lidskou důstojností, neboť právě garance nedotknutelnosti 

lidské důstojnosti umožňuje každému člověku plnou realizaci jeho práv. 

Řízení o svéprávnosti je tématem bezpochyby velmi aktuálním – od účinnosti OZ 

a odpovídající procesní úpravy nově vyčleněné do zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZŘS“), uplyne zanedlouho teprve 

pět let. Přestože se jednalo o dlouho připravovanou právní úpravu, docházelo při její následné 

aplikaci v praxi k řadě nejasností a problémů. Již po dvou letech od účinnosti nové právní 

úpravy proto došlo k novelizaci hmotněprávních i procesních ustanovení zákonem 

č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související 

zákony (dále také „zákon č. 460/2016 Sb.“). 

Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout ucelený přehled o řízení 

o svéprávnosti s komplexní analýzou procesních i hmotněprávních zákonných ustanovení 

s tímto tématem souvisejících. Současná úprava řízení o svéprávnosti se významně posunula 

nejen v porovnání s předchozí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „OZ 1964“), ale významných změn doznala 

i v důsledku novely přijaté zákonem č. 460/2016 Sb. Analýza zákonných ustanovení se opírá 

zejména o odborné publikace a závěry judikatury s doplněním o vlastní úvahy a hodnocení 

autorky. S ohledem na skutečnost, že se autorka v rámci svého zaměstnání příležitostně 

řízením o svéprávnosti zabývá, připojuje na některých místech diplomové práce i své vlastní 
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poznatky z praxe. Dále se snaží zhodnotit silná i slabá místa účinné právní úpravy a na 

některých místech diplomové práce nastínit možné úvahy de lege ferenda. 

Dalším cílem této diplomové práce je zhodnotit, zda současná právní úprava již 

odpovídá požadavkům mezinárodního práva a dřívějším závěrům judikatury s ohledem na 

dodržování základních lidských práv osob trpících duševní poruchou. 

Jelikož je řízení o svéprávnosti tématem značně rozsáhlým, jsou s ohledem na 

omezený rozsah diplomové práce některé části pojaty stručněji, než by odpovídalo jejich 

významu, některými tématy se diplomová práce nezabývá vůbec. Jedná se zejména 

o problematiku mírnějších a méně omezujících opatření, podrobnější rozbor vývoje právní 

úpravy a komparaci jednotlivých mezinárodních úprav. Diplomová práce se dále nevěnuje ani 

řízení o přiznání svéprávnosti nezletilému podle § 466 a násl. ZŘS, které je řazeno mezi řízení 

o svéprávnosti v širším slova smyslu. Náležitý rozbor každého z těchto témat by vystačil na 

samostatnou diplomovou práci. 
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1 Svéprávnost v hmotném právu 

1.1 Svéprávnost – pojem 

 

Svéprávnost je podle § 15 odst. 2 OZ vymezena jako „způsobilost nabývat pro sebe 

vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).“ Pojem 

„svéprávnost“ nahradil pojem „způsobilost k právním úkonům“ podle právní úpravy obsažené 

v OZ 1964. Nejedná se však o pojem nový – termín svéprávnost byl legislativně použit 

například již v řádu o zbavení svéprávnosti z roku 1916 (císařské nařízení č. 207/1916 ř. z.) 

i v občanském zákoníku z roku 1950 (z. č. 141/1950 Sb.). Důvodem pro změnu terminologie 

je opuštění pojmu „právní úkon“ a jeho nahrazení pojmem „právní jednání“.1 Důvodová 

zpráva k § 15 OZ uvádí: „Označení svéprávnost je navíc věcně správné, neboť vyjadřuje, že 

kdo je s to vlastním právním jednáním nabývat subjektivní práva a zavazovat se 

k povinnostem, je osobou svého práva (sui iuris)“2. 

Společně se způsobilostí k protiprávním úkonům (deliktní způsobilostí) tvoří 

svéprávnost aktivní status osoby (dále také „posuzovaného“) a představuje tak základní 

předpoklad pro aktivní účast člověka v soukromoprávních vztazích.3 

K plnému uchopení výše uvedené definice svéprávnosti je zapotřebí vymezit i pojem 

právní jednání. Právní jednání je subjektivní právní skutečností, tj. skutečností objektivním 

právem předvídanou a závislou na lidské vůli, se kterou právo spojuje právní následky. Podle 

doktrinální definice můžeme právním jednáním rozumět: „Projev vůle, který směřuje 

k vyvolání právních následků, které právní řád s takovým projevem vůle spojuje“4. 

Legislativně není pojem právní jednání definován, obecná právní úprava týkající se právního 

jednání je pak obsažena v § 545 a násl. OZ. 

Právní jednání je projevem autonomie vůle osoby – osoba pro sebe nabývá vlastním 

právním jednáním z vlastní vůle práva a zavazuje se k povinnostem. Aby však právní jednání 

způsobilo předvídané právní následky (neboli vznik, změnu a zánik práv a povinností), musí 

samotná vůle a její projev splňovat stanovené náležitosti a vykazovat určitou kvalitu. Z toho 

důvodu rozlišujeme tzv. složku volní (způsobilost své jednání ovládnout) a složku rozumovou 

(způsobilost rozpoznat následky svého právního jednání), které hrají rozhodující roli při 

                                                 
1 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník - velký komentář. Svazek I. § 1–117. Praha: Leges, 2013. 

s. 254–255. ISBN 978-80-87576-73-1. 
2 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sněmovní tisk č. 362/0, 

6. volební období, 2010–2013. 
3 HURDÍK, J. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014. s. 137. ISBN 978-80-7400-529-9. 
4 Tamtéž, s. 1940–1941. 
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posuzování způsobilosti člověka v konkrétním případě právně jednat. V případě, že u jednající 

osoby nejsou tyto složky v požadované kvalitě dány, jsou z důvodu ochrany takové osoby 

právní následky jejímu právnímu jednání odepřeny. Dle konkrétní situace může pak být 

následkem nedostatečné rozumové a volní složky právní jednání zdánlivé (podle § 551–554 

OZ), absolutně neplatné (§ 581, § 588 OZ) či relativně neplatné (§ 583–585, § 587 OZ).5 

Pro úplnost je nutno uvést, že u právnických osob se pojem svéprávnost nepoužívá, 

neboť právnická osoba je z pohledu platného práva fikcí, umělým útvarem, který nemůže 

samostatně projevit svou vůli a při právním jednání tak musí být vždy zastoupena.6 

Ustanovení § 16 OZ dále stanoví, že svéprávnosti (stejně jako právní osobnosti) se 

nikdo nemůže platně vzdát, a to ani částečně. K takovému právnímu jednání by se 

nepřihlíželo – jednalo by se o zdánlivé právní jednání. 

Obecně lze svéprávnost fyzické osoby dělit na plnou, omezenou a částečnou.7 

Současná právní úprava tak již zcela opustila možnost zbavení způsobilosti k právním 

úkonům. Podle § 10 OZ 1964 soud ke zbavení způsobilosti k právním úkonům přistoupil, 

pokud posuzovaný nebyl pro nikoliv přechodnou duševní poruchu vůbec schopen činit právní 

úkony (dnes právně jednat). K omezení způsobilosti k právním úkonům pak logicky 

docházelo v případech, kdy posuzovaný byl schopen činit jen některé právní úkony. Omezit 

způsobilost k právním úkonům šlo však nejen pro duševní poruchu, nýbrž i pro nadměrné 

požívání alkoholu, omamných prostředků a jedů. Jak vyplývá z dostupných statistik, 

o zbavení způsobilosti k právním úkonům bylo rozhodnuto v alarmujícím počtu případů – 

například v roce 2008 byl na území České republiky poměr mezi osobami zbavenými 

způsobilosti k právním úkonům a osobami omezenými ve způsobilosti k právním úkonům 

neuvěřitelných 86 % ku 14 %. Institut zbavení způsobilosti k právním úkonům byl tak zjevně 

nadužíván, navíc odporoval závazkům obsaženým v Úmluvě OSN o právech osob se 

zdravotním postižením8 (dále také „Úmluva“) a odchyloval se i od právních úprav většiny 

evropských států.9 

Současná právní úprava také opustila marnotratnost jako zvláštní důvod pro omezení 

                                                 
5 MELZER, 2013, op. cit. s. 255. 
6 Tamtéž, s. 256. 
7 Někteří autoři dále jako samostatnou kategorii rozlišují svéprávnost narušenou. Jedná se o svéprávnost člověka, 

jehož schopnost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem je 

narušena, ale nikoliv do takové míry, aby bylo nutné přistoupit k omezení svéprávnosti. V takovém případě je 

namístě využít některé z mírnějších a méně omezujících opatření. Srov. např. TOMŠOVÁ, E. Úvaha nad 

schopností zletilého právně jednat. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 2016. 2016(17). s. 596. ISSN 1210-

6410. 
8 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Překlad. [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

[cit. 2018-11-15] Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf 
9 MAREČKOVÁ, M., MATYAŠKO, M. Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání: Otázka 

opatrovnictví dospělých. Praha: Linde, 2010. s. 97, ISBN 978-80-7201-801-7. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf
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svéprávnosti, neboť dostatečnou ochranu pro společné jmění manželů dle důvodové zprávy 

k § 55–63 OZ10 již zajišťuje § 724 odst. 2 OZ, podle něhož může soud na návrh manžela zúžit 

rozsah společného jmění manželů nebo jej úplně zrušit, pokud lze druhého manžela považovat 

za marnotratného. Pojem marnotratník není v českém právním řádu definován, podle 

rakouského práva je marnotratníkem „osoba, která svým jměním nerozumným způsobem mrhá 

tak, že sebe nebo svou rodinu svévolnými nebo za zhoubných podmínek uzavřenými úvěrními 

smlouvami vydává budoucí nouzi“11. V případě, že marnotratník žije sám, není zvláštní 

ochrana majetku zapotřebí. 

Plnou svéprávnost nabývá člověk podle § 30 OZ zletilostí (dosažením osmnáctého 

roku věku). Před dosažením zletilosti může člověk nabýt plnou svéprávnost přiznáním 

rozhodnutím soudu nebo uzavřením manželství. Plně svéprávný člověk je způsobilý 

samostatně právně jednat ve všech záležitostech – je tedy plně způsobilý k jakémukoliv 

právnímu jednání. 

Soud může plnou svéprávnost přiznat nezletilému, který není plně svéprávný, a to za 

splnění předpokladů stanovených v § 37 OZ. Zákon tak nezletilému, který dosáhl šestnácti let 

a který osvědčil schopnost se samostatně živit a obstarat si své záležitosti, umožňuje 

v odůvodněných případech nabýt plné svéprávnosti i před dosažením osmnáctého roku věku. 

Ke kladnému rozhodnutí soudu se dále vyžaduje souhlas zákonného zástupce nezletilého, 

avšak i při jeho absenci je možné plnou svéprávnost nezletilému přiznat, je-li to z vážných 

důvodů v jeho zájmu. Frinta12 zdůrazňuje, že pod větu: „V ostatních případech soud vyhoví 

návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého“, nelze podřadit osvědčení schopnosti 

nezletilého samostatně se živit a obstarávat své záležitosti. Tato podmínka tak musí být 

splněna vždy, neboť opačný výklad by zcela popíral smysl daného ustanovení. Soud však dle 

jeho názoru naopak může z vážných důvodů prominout nedostatek věku nezletilého. S tím 

však někteří autoři13 nesouhlasí a považují takový závěr přinejmenším za problematický. 

Osobně mám za to, že nedostatek věku by neměl být překážkou přiznání plné svéprávnosti, 

pokud budou ostatní podmínky splněny. V praxi se tak ale dle mého názoru nemůže stát před 

dovršením patnáctého roku věku (případně před dokončením povinné školní docházky), 

neboť až od tohoto okamžiku je nezletilý podle § 34 OZ oprávněn zavázat se k výkonu 

závislé práce a tedy se teoreticky osamostatnit. De lege ferenda však považuji za vhodné 

zpřesnění právní úpravy. 

                                                 
10 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
11 OTTO, J., Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Šestnáctý díl. Praha, 1900, 

s. 880. 
12 FRINTA, O. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2014a. s. 185–186, ISBN 978-80-7478-370-8. 
13 Srov. např. ŠÍNOVÁ, R. In: MELZER, 2013, op. cit. s. 392. 
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Problematiku nabytí plné svéprávnosti uzavřením manželství upravuje § 672 odst. 2 

OZ, podle něhož může soud povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně 

svéprávný a který dosáhl šestnácti let věku. Může tak však učinit jen ve výjimečných 

případech, jsou-li pro to důležité důvody. Nezletilý následně plnou svéprávnost nabývá 

nikoliv rozhodnutím soudu, ale až okamžikem vzniku manželství (tj. okamžikem svobodného 

a úplného souhlasného projevu vůle muže a ženy o vstupu do manželství). Případný následný 

zánik manželství či prohlášení manželství za neplatné nemá na takto nabytou svéprávnost 

vliv. U zdánlivého manželství (takové manželství, které z důvodů vážných nedostatků podle 

§ 677 OZ ani nevzniklo) osoba plnou svéprávnost neztratí, neboť jí ani nikdy nenabyla. 

Taková osoba pak bude částečně svéprávná jako nezletilá, nenabyla-li již plné svéprávnosti 

jiným způsobem (typicky dosažením zletilosti). Naopak uzavřením registrovaného partnerství 

člověk plnou svéprávnost nabýt nemůže, neboť podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona 

č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, je podmínkou pro jeho uzavření dosažení 

osmnáctého roku věku a také OZ na takový postup nepamatuje. 

Částečnou svéprávností pak rozumíme svéprávnost nezletilých, kteří nejsou plně 

svéprávní. Takové osoby nabývají svéprávnost postupně s věkem. Zákon v § 31 OZ uvádí 

vyvratitelnou domněnku každého nezletilého samostatně právně jednat ve všech záležitostech 

co do povahy přiměřených rozumové a volní vyspělosti ostatních nezletilých stejného věku. 

Toto ustanovení zakotvuje tzv. objektivní kritérium rozumové a mravní vyspělosti, kterou má 

„průměrný“ nezletilý určitého věku. Jelikož se však jedná o vyvratitelnou domněnku, je tím 

upřednostňováno tzv. subjektivní kritérium rozumové a volní vyspělosti nezletilého a tím 

i individuální přístup ke konkrétnímu člověku – stupeň rozumové a volní vyspělosti 

konkrétního jednotlivce jej pak může činit způsobilým samostatně právně jednat 

i v záležitostech, ke kterým by „průměrný“ nezletilý způsobilý nebyl. Naopak v případě 

nižšího stupně psychického vývoje bude možné nezletilému poskytnout ochranu 

prostřednictvím dovolání se neplatnosti složitějšího právního jednání, ke kterému nebyl 

nezletilý způsobilý, ačkoliv jiní nezletilí jeho věku by mohli v daném případě jednat 

samostatně.14 

Meze způsobilosti nezletilého samostatně právně jednat stanoví § 36 OZ – nezletilý, 

který není plně svéprávný, nesmí nikdy sám jednat v záležitostech, ve kterých by i jeho 

zákonný zástupce potřeboval souhlas soudu. Není-li nezletilý v daném případě dostatečně 

svéprávný, jednají za něj jeho zákonní zástupci. Pokud by nezletilý jednal sám, ačkoliv by 

k tomu nebyl způsobilý, jednalo by se podle Šínové15 o právní jednání absolutně neplatné 

                                                 
14 ŠÍNOVÁ, R. In: MELZER, 2013, op. cit. s. 356–357. 
15 Tamtéž, s. 366. 
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podle § 581 OZ. Takovou vadu by následně bylo možné zhojit dodatečným souhlasem 

zákonného zástupce. Stejně tak je podle ní možné, aby s právním jednáním projevil souhlas 

sám nezletilý poté, co nabyde plné svéprávnosti. Osobně však souhlasím s názorem 

Zuklínové16, která závěr o možnosti dodatečného schválení právního jednání nezletilého, 

obdobně jako to u osob omezených ve svéprávnosti umožňuje § 65 OZ, kategoricky odmítá, 

neboť zákonná úprava s takovým postupem nepočítá. Mám za to, že nelze ani bez dalšího 

uzavřít, že právní jednání nedostatečně vyspělého nezletilého bude vždy absolutně neplatné, 

neboť platnost právního jednání je třeba posuzovat dle okolností konkrétního případu 

s ohledem na zájmy nezletilého a na ustanovení § 574 OZ preferující platnost právního 

jednání před neplatností. Právní jednání nezletilého tak podle mého názoru může být neplatné 

i relativně, ve většině případů se však patrně bude jednat o neplatnost absolutní. 

Podle Frinty17 již současná právní úprava na rozdíl od OZ 1964 neumožňuje omezit  

ve svéprávnosti nezletilého, což podle něj vyplývá zejména z nadpisu oddílu 2 části první 

hlavy první OZ, který hovoří o „Podpůrných opatřeních při narušení schopnosti zletilého 

právně jednat“. Proto shrnuje, že omezit svéprávnost lze pouze u zletilého jedince, neboť 

omezení svéprávnosti upravené v § 55 a násl. OZ je zařazeno právě v tomto oddílu. 

U nezletilých osob, bez ohledu na to, zda již nabyly plné svéprávnosti či nikoliv, tak nelze 

institut omezení svéprávnosti uplatnit. 

Tento závěr již však v současnosti nemůže obstát. Krajský soud v Ostravě ve svém 

usnesení ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. 70 Co 544/2014, jednoznačně uvedl: „Omezen ve 

svéprávnosti dle ustanovení § 55 o. z. může být i nezletilý člověk, který nenabyl plné 

svéprávnosti, avšak je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové 

a volní vyspělosti nezletilých jeho věku (§ 31 o. z.).“ V odůvodnění soud uvádí, že podstatou 

a účelem podpůrných opatření je zejména poskytnutí ochrany osobám s narušenou schopností 

samostatně právně jednat. Vyloučení nezletilých z této právní ochrany by bylo v přímém 

rozporu se smyslem § 38 až 55 OZ. Soud dále zdůrazňuje, že podpůrná opatření při narušení 

schopnosti zletilého právně jednat je možno aplikovat nejen na nezletilé, kteří již nabyli plné 

svéprávnosti, ale i na částečně svéprávné nezletilé, jsou-li v přiměřeném věku18. 

Pro úplnost lze uvést, že k povaze označení oddílů se v rámci zkoumání závaznosti 

poznámek pod čarou vyslovil i Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 30. 11. 1999, 

                                                 
16 ZUKLÍNOVÁ, M. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 

zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vydání, Praha: Linde Praha a. s., 2013. s. 135–136. ISBN 978-80-

7201-918-2. 
17 FRINTA, O. In: ŠVESTKA, 2014a, op. cit. s. 162. 
18 Soud shledal, že i u nezletilého, který není plně svéprávný, lze pro duševní poruchu omezit svéprávnost, 

vyžaduje-li to nezbytně ochrana jeho zájmů. Taková situace pak může nastat zejména v případě nezletilého, 

který dosáhl věku, v němž ostatní jeho vrstevníci mohou již samostatně právně jednat ve složitějších právních 

jednáních. 
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sp. zn. II. ÚS 485/98: „Poznámky pod čarou či vysvětlivky nejsou normativní, přesněji 

závaznou součástí pravidla chování. Proto stejně jako jiné části právního předpisu, jejichž 

posláním je zlepšit přehlednost předpisu a orientaci v právním řádu (nadpis právního 

předpisu, označení částí, hlav, dílů, oddílů, paragrafů), jsou pouhou legislativní pomůckou, 

která nemůže být závazným pravidlem pro výklad právního předpisu a stanovení pravidel 

chování.“ 

Jak již bylo uvedeno výše, současná právní úprava omezení svéprávnosti se významně 

odchýlila od úpravy obsažené v OZ 1964. Důvodová zpráva k § 38 až 44 OZ19 odůvodňuje 

tuto diskontinuitu zejména odkazem na požadavky Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením z roku 2006, kterou Česká republika ratifikovala již v roce 2009. Podle 

čl. 1 Úmluvy je jejím účelem: „Podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné užívání všech 

lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením a podporovat úctu 

k jejich přirozené důstojnosti.“ Článek 12 odst. 4 Úmluvy následně zakotvuje konkrétní 

požadavky zejména v oblasti dočasnosti a přiměřenosti omezení svéprávnosti: „Státy, které jsou 

smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby všechna opatření, která se týkají uplatnění právní 

způsobilosti, poskytovala, v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv, 

odpovídající a účinné záruky zamezující zneužití. Tyto záruky musí zajistit, aby opatření 

týkající se uplatnění právní způsobilosti respektovala práva, vůli a preference dané osoby, 

zabraňovala konfliktu zájmů a nevytvářela prostor pro nežádoucí ovlivňování, byla přiměřená 

a odpovídala situaci dané osoby, byla uplatňována po nejkratší možnou dobu a podléhala 

pravidelnému přezkumu odpovědným, nezávislým a nestranným orgánem nebo soudem. Tyto 

záruky musí být rovněž přiměřené stupni, jakým uvedená opatření ovlivňují práva a zájmy 

dané osoby.“ 

Důvodová zpráva dále zdůrazňuje: „Navržená ustanovení zohledňují tento vývoj 

(významný posun za posledních dvacet let zejména v národních úpravách cizích států, 

mezinárodních požadavcích a judikatuře, včetně judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva – pozn. autorky) a berou v úvahu, že dosavadní úprava, která ve vztahu k osobám 

stiženým duševní poruchou zná jen omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům 

(svéprávnosti), vede k tvrdostem a nezohledňuje možnosti přiměřených přístupů k osobám 

postiženým duševní poruchou tak, aby se jim nebránilo v uplatňování jejich práv a umožnilo 

se jim zapojení do společenského života.“ 

 

                                                 
19 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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1.2 Předpoklady omezení svéprávnosti 

 

Omezení svéprávnosti představuje závažný zásah do osobní integrity člověka. Je proto 

chápáno jako tzv. prostředek ultima ratio a lze k němu přistoupit až v případě, kdy ochranu 

člověka nelze zajistit jiným, méně závažným způsobem, a jen při splnění testu proporcionality 

mezi zásahem do ústavně garantovaných práv a účelem takového zásahu. Ústavně zaručená 

absolutní práva lze omezit pouze za účelem ochrany základních práv jiných osob nebo za 

účelem ochrany veřejného zájmu, který je zakotven jako hodnota nebo princip v ústavním 

pořádku. Omezením svéprávnosti jsou dotčena zejména práva garantovaná v čl. 5 a čl. 10 

odst. 1, odst. 2 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, tedy 

ochrana lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, jména a ochrana před neoprávněnými 

zásahy do soukromého a rodinného života. Proporcionalita je pak posuzována ve třech 

krocích: zda je sledován legitimní cíl, zda je zvolený prostředek způsobilý dosažení cíle a zda 

nelze cíle dosáhnout jinak, šetrněji.20 

 Zákon zásadu subsidiarity a předpoklady pro omezení svéprávnosti zakotvuje v § 55 

OZ: „K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho 

zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být 

důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti. 

Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li 

vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření.“ 

Z výše uvedeného vyplývá, že při rozhodování o svéprávnosti je soud povinen 

postupovat citlivě při šetření každé konkrétní skutečnosti a s posouzením všech okolností 

daného případu a jedinečnosti posuzovaného, aby následné omezení svéprávnosti (pokud 

k němu bude nutné přistoupit) bylo skutečně v jeho nejlepším zájmu. „Institut zbavení 

způsobilosti k právním úkonům, případně omezení způsobilosti k právním úkonům (dnes 

omezení svéprávnosti – pozn. autorky) není sankcí, nýbrž opatřením sloužícím především 

ochraně zájmu samotných fyzických osob, které pro svůj duševní stav nejsou schopny činit 

s dostatečnou vlastní odpovědností právní úkony (dnes právně jednat – pozn. autorky)“21. Je 

tedy nezbytné, aby měl soud k dispozici veškeré potřebné informace o posuzovaném a teprve 

poté rozhodl o vhodném prostředku ochrany. 

 Soud může k omezení svéprávnosti přistoupit pouze v případě, že posuzovaný trpí 

duševní poruchou22 a kvůli této duševní poruše mu hrozí závažná újma23. Může se jednat jak 

                                                 
20 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04. 
21 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2185/2010. 
22 Definici duševní poruchy soukromé právo neobsahuje, v současné době náš právní řád pozitivně vymezuje 

duševní poruchu pouze pro účely trestního práva (srov. § 123 z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
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o újmu na majetkových, tak i osobnostních právech, újmu již nastalou i hrozící. Posuzuje se 

však jen újma, která hrozí přímo posuzovanému. Újma hrozící nebo vzniklá ostatním osobám 

tedy není pro omezení svéprávnosti podstatná. 

Duševní poruchou rozumíme určité psychické procesy, které však nesmějí být pouhým 

důsledkem onemocnění jiné povahy. Například u osoby, která se v důsledku dopravní nehody 

ocitla v kómatu, není omezení svéprávnosti namístě.24 Duševní porucha nemusí být trvalá, ale 

nesmí být pouze krátkého trvání. Důvodová zpráva k § 55–63 OZ25 uvádí jako příklad 

duševní poruchy krátkodobé povahy poruchu vyvolanou stresem, alkoholem či vlivem jiné 

drogy. I nadměrné požívání alkoholu však může v určitých případech naplnit znaky duševní 

poruchy. Bez existence duševní poruchy lze osobě ustanovit k ochraně jejích zájmů 

opatrovníka podle § 465 OZ, ale k omezení svéprávnosti dojít nemůže. 

Soud při svém rozhodování hodnotí schopnost posuzovaného postarat se samostatně 

i přes duševní poruchu o své záležitosti a fungovat v reálném životě. Posuzují se zejména 

osobní a majetkové poměry, schopnost nakládat s finančními prostředky, sociální kontakt 

posuzovaného či existence osob, které posuzovanému pomáhají a starají se o něj.26 Podstatná 

tedy není pouhá existence duševní poruchy, ale její reálný dopad na život posuzovaného a její 

konkrétní projevy. Otázka, zda posuzovaný trpí duševní poruchou a zda se jedná o duševní 

poruchu přechodnou či nikoliv, je otázkou odbornou a k jejímu zodpovězení se vypracovává 

znalecký posudek. 

 Omezení svéprávnosti je dle současné právní úpravy pojato jako dočasné při 

nemožnosti osobu svéprávnosti zbavit. Ve velkém množství případů, kdy posuzovaný není 

v některých záležitostech schopen samostatně jednat, přesto k omezení svéprávnosti nedojde, 

neboť mu svým jednáním nehrozí závažná újma a uplatní se zpravidla některé z mírnějších 

opatření. Zákon v § 57 odst. 2 OZ výslovně stanoví, že pouhé problémy při dorozumívání 

(vyskytující se typicky např. u hluchoněmých osob) nejsou důvodem pro omezení 

svéprávnosti. Smyslem právní úpravy je zejména zájem na tom, aby docházelo k pravidelným 

přezkumům, neboť duševní porucha sice nesmí být jen přechodná, ale nemusí být trvalá. Není 

tedy vyloučeno zlepšení zdravotního stavu či úplné vyléčení. 

                                                                                                                                                         
pozdějších předpisů). „Duševní porucha je pojmem s obsahem proměnlivým a nepřesným, jedná se vlastně 

o skupinu nemocí s určitými podobnostmi.“ Srov. MAREČKOVÁ, op. cit. s. 27. 
23 Závažnou újmou se rozumí „zásah do právní sféry člověka, který představuje natolik vážné narušení sféry 

jeho soukromoprávních zájmů, že není přípustné, aby člověk byl tomuto stavu, třeba i jen dočasně, vystaven. 

Vážnou újmou jsou zejména intenzivní zásahy do majetkových ale i osobnostních práv člověka, o jehož 

nesvéprávnosti (dnes omezení svéprávnosti – pozn. autorky) se rozhoduje“. Srov. Nález Ústavního soudu ze 

dne 14. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1191/08. 
24 MAŘÁDEK, D. Právní jednání za člověka v bezvědomí. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 2016. 2016(20). 

s. 718. ISSN 1210-6410. 
25 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
26 DVOŘÁK, B. In: MELZER, 2013, op. cit. s. 436–438. 
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 Vzhledem k tomu, že k omezení svéprávnosti lze přistoupit, jen pokud s ohledem na 

zájmy posuzovaného nepostačuje využití mírnějších a méně omezujících opatření, je 

v § 39 ZŘS zakotvena tomu odpovídající povinnost soudu v průběhu řízení hodnotit, zda není 

v zájmu posuzovaného přistoupit k mírnějším a méně omezujícím opatřením, než je omezení 

svéprávnosti. Za tímto účelem může soud zejména schválit smlouvu o nápomoci 

(hmotněprávní úprava je obsažena v § 45 a násl. OZ), schválit zastoupení členem domácnosti 

(§ 49 a násl. OZ) nebo jmenovat opatrovníka člověku, jehož zdravotní stav mu působí obtíže 

při správě jmění nebo hájení jeho práv (§ 465 OZ27). Ústavní soud však ve svém nálezu ze 

dne 5. 12. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1580/16, upozorňuje: „Nelze ovšem vycházet z premisy, že 

primárním zájmem dotčené osoby je vždy omezení svéprávnosti v co možná nejmenší míře. 

Obecné soudy jsou povinny citlivě zkoumat okolnosti každé konkrétní věci a přistoupit právě 

k takovému omezení svéprávnosti, které je v nejlepším zájmu daného člověka – ostatně, i proto 

občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 "zakázal" úplné zbavení svéprávnosti (způsobilosti 

k právním úkonům).“ 

 Soud k využití podpůrného opatření může přistoupit vždy, má-li za to, že jsou pro 

takový postup splněny podmínky – a to i v případě, že řízení o svéprávnosti bylo zahájeno na 

návrh, neboť soud tímto návrhem není vázán. Soud projedná možnost užití mírnějších 

opatření a rozhodne o nich v průběhu řízení o svéprávnosti, tedy v jediném řízení. Lze tak 

učinit spojením již zahájených řízení podle § 112 odst. 1 z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „OSŘ“). V případě, že řízení o svéprávnosti 

a řízení o podpůrném opatření probíhají u dvou odlišných soudů, je namístě, aby soud 

rozhodující o omezení svéprávnosti posečkal výsledku řízení o podpůrném opatření a až 

následně zvážil, zda je přesto zapotřebí svéprávnost omezovat – zda není využití podpůrného 

opatření dostačující.28 

Soud může případně využít také možnosti, kterou mu poskytuje ustanovení § 16 ZŘS, 

kdy nejprve řízení o svéprávnosti pro odpadnutí důvodu pro jeho zahájení zastaví a následně 

schválí zastoupení členem domácnosti. Dle většiny autorů29 to však lze jen v řízeních 

nezahájených na návrh, jelikož v návrhovém řízení by soud měl rozhodnout meritorně a návrh 

zamítnout. Osobně mám za to, že soud může řízení zastavit podle § 16 ZŘS i v případě, kdy 

bylo zahájeno ex offo – blíže se tomuto tématu věnuji v kapitole 2.3 této diplomové práce. 

                                                 
27 FLANDEROVÁ, M., VOJTEK, P. Mírnější a méně omezující opatření při narušení schopnosti zletilého 

právně jednat jako alternativa k omezení svéprávnosti. Soudní rozhledy. Praha. C. H. Beck. 2015. 2015(10). 

s. 343. ISSN 1211-4405. 
28 SVOBODA, K. In: ŠVESTKA, 2014a, op. cit. s. 235. 
29 Srov. např. LAVICKÝ, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 130. ISBN 978-80-7478-869-7. 
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2 Řízení o svéprávnosti 

 

Řízení o svéprávnosti je soudním řízením, ve kterém se rozhoduje o statusové otázce – 

o svéprávnosti člověka. Procesní úprava obsažená v § 34 až 43 ZŘS zajišťuje naplnění 

hmotněprávních ustanovení upravujících omezení svéprávnosti obsažených v § 55 až 65 OZ. 

Předem je nutné si uvědomit, že řízením o svéprávnosti není jen rozhodování o omezení 

svéprávnosti, neboť řízením o svéprávnosti jsou „jakákoliv řízení, jejichž přímým předmětem 

je rozhodování o svéprávnosti“30. Jedná se tedy o řízení o omezení svéprávnosti, řízení 

o zrušení nebo změně původního rozhodnutí podle § 60 OZ, řízení o zrušení rozsudku podle 

§ 42 ZŘS a o řízení o prodloužení doby trvání omezení svéprávnosti podle § 59 odst. 2 OZ. 

V širším slova smyslu je mezi  řízení o svéprávnosti řazeno i řízení o přiznání svéprávnosti 

nezletilému – jedná se tedy o pojem mnohem širší, než by se původně mohlo zdát. 

Rozhodovat o omezení svéprávnosti může podle § 56 odst. 1 OZ pouze soud. V řízení 

o svéprávnosti je tedy vyloučeno rozhodování orgánů státní správy i rozhodčích soudů. 

Řízení o svéprávnosti je řazeno mezi tzv. nesporná řízení. Nesporné řízení je 

samostatný druh nalézacího civilního řízení, odlišující se od sporného řízení především svým 

účelem. Zatímco sporné řízení směřuje k reparaci práv, do kterých bylo zasaženo, nesporné 

řízení má spíše preventivní povahu a sleduje zajištění ochrany práv do budoucna. Dalším 

rozlišovacím kritériem mezi sporným a nesporným řízením je povaha rozhodnutí – zatímco ve 

sporném řízení má rozhodnutí deklaratorní povahu (autoritativně deklaruje právo již 

existující), v nesporném řízení jsou vydávána rozhodnutí konstitutivní (rozhodnutí práva 

a povinnosti autoritativně zakládá – z hlediska hmotného práva hovoříme o právní 

skutečnosti). S ohledem na značnou odlišnost jednotlivých řízení řazených k řízením 

nesporným však jednoznačné rozlišovací kritérium sporného a nesporného řízení neexistuje – 

výše uvedené obecné znaky se tedy neuplatní vždy.31 

Zvláštností nesporného řízení jsou bezpochyby i zásady, které se v průběhu řízení 

uplatňují. Jedná se zejména o zásadu oficiality a zásadu vyšetřovací, naopak sporné řízení je 

ovládáno dispoziční a projednací zásadou.32 

Dispoziční zásada ponechává procesní iniciativu v rukách účastníků. Jsou to tedy oni, 

kdo disponují s řízením a jeho předmětem. Naopak v případě uplatnění zásady oficiality je 

procesní iniciativa ponechána v rukách soudu. Soud pak rozhoduje o zahájení řízení 

                                                 
30 SVOBODA, K. Nesporná řízení III. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 65. ISBN 978-80-7400-672-2. 
31 ŠÍNOVÁ, R., PETROV KŘIVÁČKOVÁ, J. a kol. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním 

prvkem. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 1–3. ISBN 978-80-7400-594-7. 
32 Tamtéž. 
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a vymezuje jeho předmět, role účastníků v řízení je omezena. Zásady projednací a vyšetřovací 

souvisejí se zjišťováním skutkového stavu v řízení. V případě projednací zásady odpovídají za 

jeho zjištění účastníci – soud vychází z toho, co účastníci řízení předloží a navrhnou. 

Odpovědnost účastníků za zjištění skutkového stavu je spojena s procesními povinnostmi 

a břemeny (povinnost tvrzení, povinnost důkazní, břemeno tvrzení a břemeno důkazní). Při 

uplatnění vyšetřovací zásady odpovídá za zjištění skutkového stavu soud, který je povinen 

skutkový stav zjistit v rozsahu nezbytném pro správné a spravedlivé rozhodnutí. Účastníci 

mohou mít v řízení určité povinnosti, tyto však nejsou spojeny s procesními břemeny.33 

Je nutné si uvědomit, že ani jedna ze zásad se ve sporném či nesporném řízení 

neuplatňuje ve své čisté podobě. Jako příklad lze uvést, že ne všechna nesporná řízení lze 

podle § 13 ZŘS zahájit i bez návrhu, tedy ex offo. Naopak i ve sporném řízení je soud povinen 

postupovat po zahájení řízení z úřední povinnosti – například při zkoumání procesních 

podmínek řízení podle § 103 OSŘ. 

Jak již bylo uvedeno výše, zvláštní úprava řízení o svéprávnosti je obsažena v § 34 až 

43 ZŘS. Kromě zvláštní úpravy se v řízení uplatní i obecná část zákona obsažená v § 1 až 

30 ZŘS. Zákon navíc v § 1 odst. 3 zakotvuje subsidiaritu OSŘ, který se použije, nestanoví-li 

ZŘS jinak. V neposlední řadě nesmíme zapomenout, že proces je významně ovlivňován 

i hmotněprávní úpravou obsaženou v OZ, která zakotvuje zejména předpoklady pro omezení 

svéprávnosti a pro postup soudu v řízení. 

 

2.1 Příslušnost soudu 

 

V soudním řízení rozlišujeme příslušnost soudu na věcnou, místní a funkční. Věcná 

příslušnost určuje, zda bude v řízení v prvním stupni rozhodovat okresní, nebo krajský soud. 

V řízení o svéprávnosti v souladu s § 3 ZŘS platí, že pro řízení v prvním stupni je příslušný 

soud okresní, neboť zákon nestanoví jinak. 

Místní příslušnost se určuje podle § 34 ZŘS. Pro řízení je příslušný obecný soud 

osoby, o jejíž svéprávnosti se rozhoduje – příslušný soud tedy nalezneme za pomoci obecných 

ustanovení o místní příslušnosti obsažených v § 85 odst. 1 OSŘ. Určování místní příslušnosti 

respektuje princip nejrychlejšího zásahu, princip efektivity a princip procesní ekonomie tak, 

aby soud, který v řízení rozhoduje, byl posuzovanému co nejblíže, měl o něm nejvíce 

informací a posuzovaný měl co nejvíce zjednodušenou možnost se řízení zúčastnit.34 Místně 

                                                 
33 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. vydání. 

Praha: Leges, 2015. s. 73–76. ISBN 978-80-7502-076-5. 
34 LAVICKÝ, 2015, op. cit. s. 109. 
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příslušným soudem tak bude soud, v jehož obvodu má posuzovaný v době zahájení řízení 

bydliště a není-li takového soudu, pak soud, v jehož obvodu se posuzovaný v době zahájení 

řízení zdržuje. Nelze-li takto obecný soud určit z důvodu, že se nepodařilo zjistit místo 

bydliště nebo místo, kde se posuzovaný zdržuje, je pak obecným soudem soud, v jehož 

obvodu se nachází místo trvalého pobytu posuzovaného podle příslušné evidence obyvatel. 

Pokud by posuzovaný měl bydliště na více místech, jsou místně příslušné všechny 

okresní soudy, v jejichž obvodu posuzovaný bydlí s úmyslem zdržovat se zde trvale. Pojmem 

bydliště rozumíme nikoliv trvalý pobyt osoby, nýbrž místo, kde se člověk trvale zdržuje 

(aspekt faktický) s úmyslem žít zde s výhradou změny okolností trvale (aspekt volní), přičemž 

OZ v § 80 přichází s dalšími konstrukcemi pro určení bydliště člověka pomocí fikce. Nemá-li 

posuzovaný bydliště, tedy nelze-li s žádnou obcí nebo s žádným městským obvodem spojit 

společenské a sociální vazby posuzovaného a jeho vůli se zde trvale zdržovat, je za bydliště 

považováno místo, kde posuzovaný žije. Nelze-li ani tímto způsobem takové místo zjistit, 

případně je lze zjistit pouze s neúměrnými obtížemi, je pak za bydliště považováno místo, kde 

má posuzovaný svůj majetek, případně kde naposledy bydlel. Pro určení bydliště tedy nejsou 

rozhodné okolnosti pouze dočasné. Pobyt v nemocnici či výkon trestu odnětí svobody 

zpravidla nenaplní zákonné znaky bydliště a na určení místní příslušnosti tak nemají vliv.35 

 Zvláštním případem je situace, kdy je posuzovaný bez svého souhlasu umístěn ve 

zdravotnickém ústavu nebo je umístěn v zařízení sociálních služeb. Pak je podle § 34 ZŘS 

místně příslušným soudem soud, v jehož obvodu se tento ústav či zařízení fyzicky nachází 

(rozhodujícím tedy není sídlo ústavu). Zdravotnickým zařízením jsou podle § 4 odst. 1 

z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, „prostory určené pro poskytování zdravotních 

služeb“, zdravotnický ústav legislativně definován není. 

Jak vyplývá z jazykové dikce § 34 ZŘS, je pro aplikaci daného ustanovení nutné 

rozlišovat, zda je posuzovaný ve zdravotnickém zařízení umístěn dobrovolně, či nikoliv. 

Rozhodující je opět stav v době zahájení řízení. Nejvyšší soud ve svém stanovisku36 

konstatoval, že pokud dojde k umístění posuzovaného do zdravotnického zařízení bez jeho 

souhlasu až po zahájení řízení o svéprávnosti, může být vhodné využít institutu přikázání 

jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 OSŘ (za současné právní úpravy se 

v řízení o svéprávnosti aplikuje tzv. přenesení místní příslušnosti podle § 5 ZŘS – podrobněji 

níže). Rozlišování mezi dobrovolným a nedobrovolným umístěním v ústavu předpokládá, že 

posuzovaný, který je v ústavu umístěn dobrovolně, může kdykoliv ústav opustit. Pokud by 

                                                 
35 BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2006. s. 378–379. ISBN 80-7179-378-7. 
36 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 1977, sp. zn. Cpj 160/1976. 
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chtěl, aby byl místně příslušným soudem soud, v jehož obvodu se nachází zdravotnické 

zařízení, může o změnu místní příslušnosti sám požádat. 

Na změnu místní příslušnosti v průběhu řízení reflektuje již výše zmíněný § 5 ZŘS, 

kdy příslušný soud může na základě svého rozhodnutí přenést svoji příslušnost na jiný soud, 

je-li to v souladu se zájmy osoby, o jejíž svéprávnosti se v řízení rozhoduje. Tím dochází 

k prolomení zásady perpetuatio fori37. Vzhledem k tomu, že řízení o svéprávnosti je 

dlouhodobého charakteru a dochází k pravidelnému přezkumu a rozhodování o prodloužení 

doby omezení, bylo by v mnoha případech nevhodné a nehospodárné, pokud by 

i v následujících řízeních měl rozhodovat soud, který rozhodoval v řízení původním. Soud 

o přenesení místní příslušnosti rozhoduje usnesením, proti němuž je přípustné odvolání (§ 167 

odst. 1 OSŘ ve spojení s § 202 odst. 1 OSŘ a contrario). Místní příslušnost může být však 

přenesena pouze na soud, který se stane místně příslušným v průběhu řízení, zejména se tedy 

bude jednat o soud, v jehož obvodu se nachází nové bydliště posuzovaného. 

Pro přenesení místní příslušnosti však musí být současně splněna podmínka, že takové 

přenesení je v souladu se zájmy posuzovaného. Tento požadavek je logický – v řízení by měl 

rozhodovat takový soud, který má pro rozhodnutí nejlepší podmínky. Při zjišťování zájmu 

posuzovaného bude soud vycházet zejména z objektivních skutečností a dále z vyjádření 

posuzovaného a ostatních účastníků řízení. V případě, že jsou podmínky pro přenesení místní 

příslušnosti splněny, soud k takovému přenesení přistoupí. Není tedy na úvaze soudu, zda 

k přenesení místní příslušnosti dojde, či nikoliv.38 

 Pokud soud, na který byla místní příslušnost přenesena, s tímto přenesením 

nesouhlasí, předloží věc k rozhodnutí svému nadřízenému soudu, kterým je dle obecných 

pravidel krajský soud, v jehož obvodu se nachází okresní soud, na který byla místní 

příslušnost přenesena. To vše ovšem za předpokladu, že otázka přenesení příslušnosti nebyla 

již nadřízeným soudem jako res iudicata rozhodnuta. Rozhodnutí nadřízeného soudu je 

následně závazné jak pro soud, který příslušnost přenesl, tak i pro soud, na který byla 

příslušnost přenesena.39 Ustanovení § 5 ZŘS fakticky nebrání tomu, aby došlo k tzv. delegaci 

vhodné40 podle § 12 odst. 2 OSŘ, avšak přenesení místní příslušnosti podle § 5 ZŘS má 

aplikační přednost.41 

                                                 
37 Pro určení místní příslušnosti jsou rozhodné podmínky, které jsou dány v den zahájení řízení a takto určená 

místní příslušnost trvá až do konce řízení. BUREŠ, op. cit. s. 47. 
38 LAVICKÝ, 2015, op. cit. s. 23–26. 
39 Tamtéž, s. 26. 
40 Dle mého názoru je delegaci podle OSŘ vhodné využít v případě, kdy nebudou splněny podmínky pro využití 

institutu přenesení místní příslušnosti, ale přesto by měl v zájmu hospodárnosti a rychlosti řízení rozhodovat 

jiný soud, který se však ani v průběhu řízení nestal pro řízení místně příslušným (osoba v obvodu soudu 

nemá bydliště). 
41 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 29 Nd 292/2013. 
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 Funkční příslušnost stanoví, který věcně a místně příslušný soud věc projedná 

v prvním stupni a který soud bude následně příslušný rozhodovat o opravných prostředcích.42 

V řízení o svéprávnosti je možné dle § 28–30 ZŘS z opravných prostředků využít odvolání, 

žalobu pro zmatečnost, žalobu na obnovu řízení a dovolání. Pro určení funkční příslušnosti 

postupujeme podle obecných pravidel v OSŘ, neboť ZŘS zvláštní úpravu neobsahuje. 

O odvolání bude v souladu s § 10 OSŘ rozhodovat místně příslušný krajský soud. O žalobě 

pro zmatečnost a žalobě na obnovu řízení bude v souladu s § 235a odst. 1 OSŘ rozhodovat 

soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni (tedy místně příslušný okresní soud). Pokud je 

však žalobou pro zmatečnost napadeno rozhodnutí soudu odvolacího, bude o žalobě 

rozhodovat soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno. V řízení po povolení obnovy řízení bude 

podle § 235h OSŘ rozhodovat soud prvního stupně, v dovolacím řízení pak v souladu s § 10a 

OSŘ Nejvyšší soud. 

 Příslušným k rozhodování v konkrétním řízení je soudce přidělený dle rozvrhu práce, 

čímž je zaručena nezávislost soudů a soudců a naplnění základního práva na zákonného 

soudce ve smyslu čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.43 V prvním stupni 

rozhoduje dle § 36a odst. 2 OSŘ vždy samosoudce, v odvolacím řízení u krajského soudu pak 

bude rozhodovat senát složený z předsedy senátu a dvou soudců.44 

Příslušnost soudu je jednou z procesních podmínek řízení a její nedostatek brání 

vydání meritorního rozhodnutí. Soud je povinen zkoumat věcnou i místní příslušnost z moci 

úřední a to za splnění obecných podmínek stanovených v § 104a až 105 OSŘ. Při zkoumání 

místní i věcné příslušnosti se uplatňuje zásada perpetuatio fori – pro posuzování jsou 

podstatné pouze skutečnosti, které jsou dány v době zahájení řízení. Jakákoliv pozdější změna 

okolností tedy není relevantní. 

Postup soudu se pak u obou příslušností liší – zatímco u věcné příslušnosti je ji soud 

povinen zkoumat kdykoliv v průběhu řízení, zkoumání místní příslušnosti je omezeno, jen 

dokud soud nezačne jednat ve věci samé, neboť přípravné jednání je v řízení o svéprávnosti 

podle § 17 ZŘS vyloučeno a soud je zároveň podle § 19 ZŘS povinen k projednání věci 

nařídit jednání45. Později může soud zkoumat místní příslušnost jen na námitku účastníka.  

Důvod pro rozdílný postup soudu je logický – je nepřípustné, aby ve věci rozhodoval 

věcně nepříslušný soud, nedostatek věcné příslušnosti je i odvolacím důvodem podle § 205 

odst. 2 písm. a) OSŘ. U místní příslušnosti však zákonodárce naopak umožňuje její 

                                                 
42 WINTEROVÁ, op. cit. s. 112. 
43 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 2769/15. 
44 Podle § 31 odst. 1, odst. 2 písm. b) z. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. 
45 Nesmíme však zapomínat na § 18 ZŘS, který poskytuje soudu možnost přípravy a projednání věci s využitím 

institutu jiného soudního roku. 
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nedostatek zhojit a to v případě, že soud nevyslovil svou místní nepříslušnost do výše 

uvedených fází řízení a ani účastník včas nevznesl námitku místní nepříslušnosti. Nedostatek 

místní příslušnosti následně není ani odvolacím důvodem, ani důvodem pro podání jiného 

opravného prostředku. 

Jak již bylo naznačeno, může soud svou příslušnost, ať již místní nebo věcnou, 

zkoumat i na základě námitky účastníka řízení. Zatímco u věcné příslušnosti může být 

námitka vznesena po celou dobu trvání řízení, nedostatek místní příslušnosti může účastník 

úspěšně namítnout jen nejpozději při prvním úkonu ve věci, kterým se obrací na soud. Podle 

Javůrkové46 nepřísluší možnost vznesení námitky místní nepříslušnosti žalobci, neboť ten 

podáním žaloby již svůj názor na místní příslušnost vyjádřil. Analogicky tak lze usuzovat, že 

možnost vznesení námitky nepřísluší ani navrhovateli v řízení o svéprávnosti. 

 

2.2 Účastníci řízení 

 

 Řízení o svéprávnosti je řízením nesporným, kde se vymezení účastníků řízení 

podstatně odlišuje od řízení sporného. Účastenství je založeno na tzv. formálně-materiálním 

pojetí, kdy účastníky jsou jednak navrhovatel (případně i osoby, které navrhovatel ve svém 

návrhu jako účastníky označí – tzv. formální pojetí) a dále osoby, o jejichž právech 

a povinnostech má být v řízení jednáno (tzv. materiální pojetí).47 Posuzovaný je účastníkem 

obligatorně vždy. Osobou, o jejíchž právech a povinnostech má být v řízení jednáno, 

rozumíme nejen osobu, o jejíchž právech bude rozhodnuto přímo ve výroku rozhodnutí soudu 

(např. posuzovaný), ale i osobu, o jejíchž právech se v řízení jedná a jejíž práva mohou být 

rozhodnutím v řízení dotčena (například rodiče nezletilého, podrobněji viz níže).48 Řízení 

o svéprávnosti může být zahájeno na návrh nebo i bez návrhu. Osoba, která dala k zahájení 

řízení o svéprávnosti pouze podnět, však není navrhovatelem – účastníkem řízení by byla 

pouze v případě, že by splnila druhou z podmínek účastenství, tj. jednalo by se o osobu, 

o jejíchž právech a povinnostech by mělo být v řízení jednáno. Z hlediska účastenství je tedy 

velmi podstatné rozlišovat mezi návrhem na zahájení řízení a pouhým podnětem k zahájení 

                                                 
46 JAVŮRKOVÁ, N. In: DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., LAVICKÝ, P. a kol. 

Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. s. 485. ISBN 978-80-7357-

460-4. 
47 Formálním pojetím rozumíme situaci, kdy jsou strany určeny ryze formálně, závisle na hmotněprávním 

postavení účastníka. U materiálního pojetí účastenství naopak soud v průběhu celého řízení zkoumá existenci 

osob, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno a tyto osoby poté do řízení podle § 7 odst. 1 

ZŘS přibere. Naopak v případě, že se jedná o osobu, jejíž práva a povinnosti nejsou v řízení dotčena, soud 

účast takové osoby v řízení podle § 7 odst. 2 ZŘS ukončí. Těmto pojmům také dle teorie odpovídají pojmy 

tzv. druhé a třetí definice účastníků řízení. Srov. LAVICKÝ, 2015, op. cit. s. 29–31. 
48 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 1977, sp. zn. Cpj 160/1976. 
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řízení i bez návrhu. 

 Pokud je posuzována svéprávnost rodiče nezletilého dítěte, pak jsou účastníky řízení 

též toto nezletilé dítě a druhý z rodičů.49 To však neplatí v případě, byl-li rodič zbaven 

rodičovské odpovědnosti.50 Nezletilému dítěti, jako účastníkovi řízení, musí být vždy 

jmenován kolizní opatrovník, neboť nezletilého nemůže v řízení o svéprávnosti jednoho 

z rodičů zastupovat druhý rodič.51 Kolizním opatrovníkem bude zpravidla jmenován orgán 

sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) podle z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí. Z výše uvedeného tak vyplývá, že manžel posuzovaného bude účastníkem řízení pouze 

v případě, kdy jsou manželé rodiči nezletilého dítěte nebo pokud je manžel posuzovaného 

zároveň navrhovatelem. 

 Účastníkem řízení je dále i osoba, která se má stát budoucím hmotněprávním 

opatrovníkem posuzovaného, neboť v řízení o jmenování opatrovníka52 je jednáno o jejích 

právech a povinnostech. Účastníkem řízení je také již ustanovený hmotněprávní opatrovník.53 

 V řízení o svéprávnosti je dále významná role státního zastupitelství, které může 

vstoupit do řízení nebo může být v řízení o svéprávnosti navrhovatelem.54 Státní zastupitelství 

zastupuje veřejný zájem a jeho ochranu v řízeních, která to vyžadují. V případě, že státní 

zastupitelství do řízení vstoupí, nemá postavení účastníka řízení, ale zvláštního procesního 

subjektu. Podle § 35 odst. 2 OSŘ je v takovém případě státní zastupitelství oprávněno „ke 

všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat 

jen účastník právního poměru“. Státní zastupitelství je tedy v řízení oprávněno ke všem 

procesním úkonům příslušejícím účastníku řízení s výjimkou těch, kterými by zasahovalo do 

hmotněprávního postavení ostatních účastníků řízení (například dispozice s návrhem na 

zahájení řízení o svéprávnosti). Vstoupit do řízení může státní zastupitelství jak v prvním 

stupni, tak v řízení odvolacím a to prostřednictvím oznámení o vstupu do řízení adresovaného 

soudu, u kterého řízení probíhá. Státní zastupitelství také může podat odvolání proti 

rozhodnutí soudu prvního stupně, a to i v případě, kdy nebylo účastníkem dosavadního řízení. 

Do řízení však musí vstoupit dříve, než uplyne lhůta pro podání odvolání všem účastníkům 

                                                 
49 Účastenství nezletilých dětí a druhého rodiče je nezbytné s ohledem na dopad omezení svéprávnosti na 

rodičovskou odpovědnost. V případě, že dojde k omezení svéprávnosti v oblasti rodičovské odpovědnosti 

jednoho z rodičů, je podle § 868 odst. 2 OZ výkon jeho rodičovské odpovědnosti pozastaven po dobu trvání 

omezení. Rodičovská práva se tak soustředí na druhého z rodičů. 
50 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 82. ISBN 978-80-7400-297-7. 
51 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1983, sp. zn. Cpj 35/83. 
52 Řízení o jmenování opatrovníka je zahájeno v případě, kdy má soud za to, že k omezení svéprávnosti 

posuzovaného dojde, toto řízení je pak obligatorně spojeno s řízením o svéprávnosti podle § 46 ZŘS. Srov. 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 8 Co 2017/2014. 
53 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 866/16. 
54 Srov. § 5 z. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství ve spojení s § 8 odst. 1 písm. d), odst. 2 ZŘS. 



19 

 

řízení (§ 203 odst. 2 OSŘ). Obdobně se postupuje také u žaloby pro zmatečnost (§ 231 odst. 2 

OSŘ). Pokud je však státní zastupitelství v řízení o svéprávnosti navrhovatelem, je pak jako 

navrhovatel účastníkem soudního řízení a je způsobilé činit veškeré procesní úkony, které 

účastníkovi řízení náleží. 

 Významnými instituty, souvisejícími s účastenstvím osob v řízení o svéprávnosti, jsou 

přibrání účastníka a ukončení účasti na řízení podle § 7 ZŘS. Soud může v průběhu řízení 

usnesením rozhodnout o přibrání nového účastníka, o jehož právech a povinnostech má být 

v řízení jednáno a který doposud účastníkem řízení nebyl, neboť se o něm soud dozvěděl až 

v průběhu řízení. Zákon stanovuje, že proti takovému usnesení není odvolání přípustné. 

Pokud je naopak účastníkem osoba, o jejíchž právech a povinnostech se v řízení 

o svéprávnosti nejedná, soud usnesením rozhodne o ukončení účasti takové osoby v řízení. 

Proti usnesení o ukončení účasti naopak odvolání logicky přípustné je. 

 Předpokladem účastenství je procesní subjektivita (neboli způsobilost být účastníkem 

civilního řízení) a procesní způsobilost (neboli způsobilost samostatně před soudem právně 

jednat). Procesní subjektivita v řízení se obecně váže na hmotněprávní předpoklady – 

způsobilost být účastníkem řízení má podle § 19 OSŘ „ten, kdo má právní osobnost; jinak jen 

ten, komu ji zákon přiznává“. Fyzická osoba má právní osobnost od narození až do smrti, 

právnická osoba od svého vzniku do svého zániku (§ 23, § 118 OZ). Zajímavá je 

problematika procesní subjektivity subjektů bez právní osobnosti. V případě zdravotnického 

ústavu existují dva různé přístupy k jejich procesní způsobilosti a způsobilosti být v řízení 

navrhovatelem. Dle stanoviska Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 1977, sp. zn. Cpj 160/1976, 

a názoru některých autorů55 musí mít zdravotnické zařízení k podání návrhu na zahájení řízení 

o svéprávnosti právní osobnost. Osobně však souhlasím s druhým názorem56, kdy mám za to, 

že tím, že zákon přímo v § 35 odst. 1 ZŘS stanoví, že návrh na zahájení řízení může podat též 

zdravotní ústav, je procesní způsobilost přímo přiznána i subjektu, který by jinak k podání 

návrhu způsobilý nebyl. 

Pro úplnost lze uvést, že podle stanoviska Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1983, 

sp. zn. Cpj 35/83, může podat návrh na zahájení řízení též ústav sociální péče (v současnosti 

poskytovatel sociálních služeb a zařízení sociálních služeb podle § 6, § 34 z. č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách57). 

Procesní způsobilost v řízení se v zásadě váže na rozsah svéprávnosti – každý může 

podle § 20 odst. 1 OSŘ před soudem samostatně právně jednat v rozsahu, v jakém je dle 

                                                 
55 Srov. např. ŠÍNOVÁ, op. cit. s. 84. 
56 Srov. např. BÍLÝ, M. In: SVOBODA, 2015, op. cit. s. 82. 
57 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In: LAVICKÝ, 2015, op. cit. s. 113. 
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hmotného práva svéprávný. Procesní způsobilost posuzovaného je do doby rozhodnutí 

o omezení jeho svéprávnosti plně zachována. Osoba, která již byla ve svéprávnosti omezena, 

je procesně způsobilá v rozsahu, v jakém k omezení její svéprávnosti nedošlo – v tomto 

rozsahu pak může samostatně právně jednat, a to i před soudem. 

 Posuzovaný musí být podle § 37 odst. 1 ZŘS po celou dobu řízení o svéprávnosti 

obligatorně zastoupen procesním opatrovníkem. „Účastníku soudního řízení, u něhož je 

podezření, že trpí duševní chorobou omezující či vylučující jeho svéprávnost, musí být 

zajištěna ochrana jeho zájmů i základních práv. K tomu slouží funkce opatrovníka, která byla 

vytvořena proto, aby byly do důsledku hájeny zájmy vyšetřovaného (…). Funkce opatrovníka 

nebyla v žádném případě procesním řádem zakotvena, aby usnadňovala činnost soudu tím, že 

okleští procesní práva účastníka.“58 V případě nečinnosti či nedostatečné aktivity procesního 

opatrovníka má soud povinnost jej této funkce zprostit, neboť v opačném případě by došlo 

k porušení práva posuzovaného na spravedlivý proces.59 

Procesní opatrovník je posuzovanému ustanoven soudem vždy – bez ohledu na to, zda 

je posuzovaný zastoupen zmocněncem, kterého si sám zvolil, nebo již ustanoveným 

hmotněprávním opatrovníkem.60 Nejvyšší soud ve svém stanovisku ze dne 18. 11. 1977, 

sp. zn. Cpj 160/1976, shrnul, že procesním opatrovníkem bude zpravidla jmenována osoba 

blízká, podpůrce, důvěrník či jiná vhodná osoba, nemůže se však jednat o osobu, jejíž zájmy 

by mohly být v rozporu se zájmy posuzovaného. Jmenovat opatrovníkem tak nelze 

navrhovatele či jiného účastníka řízení, vhodnou osobou není ani osoba, která dala k zahájení 

řízení o svéprávnosti podnět či pracovník soudu. Nelze-li opatrovníkem jmenovat žádnou 

vhodnou osobu, ustanoví jím soud advokáta ze seznamu advokátů, kteří chtějí ex offo 

zastupovat účastníky řízení. 

Procesní opatrovník hájí zájmy posuzovaného v řízení a k tomu je oprávněn provádět 

procesní úkony – například prostudovat spis, účastnit se zhlédnutí posuzovaného a soudního 

jednání, podávat návrhy nebo vyjádření ve věci samé, podávat opravné prostředky aj. 

Ustanovení procesního opatrovníka končí pravomocným rozhodnutím v řízení, za výkon 

funkce přísluší ustanovenému advokátovi odměna dle advokátního tarifu (vyhláška 

č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních 

služeb), jejíž úhradu zajišťuje stát. Výše odměny je závislá na počtu úkonů v řízení.61 

 Jak již bylo uvedeno výše, i když je posuzovanému v řízení pro ochranu jeho zájmů 

                                                 
58 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 11. 2012, sp. zn. II. ÚS 194/11. 
59 Tamtéž. 
60 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 8 Co 2017/2014. 
61 Pro představu odměna za jeden úkon právní sazby činí 400 Kč (§ 9 odst. 5 ve spojení s § 7, § 12a odst. 2 

vyhlášky č. 177/1996 Sb.), advokátovi dále přísluší náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč za úkon + DPH, 

je-li advokát plátcem. 
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obligatorně ustanoven procesní opatrovník, procesní subjektivita posuzovaného zůstává 

fakticky zcela zachována (pokud již nebyl dříve ve svéprávnosti omezen). To je vyjádřeno 

například způsobilostí posuzovaného zvolit si kdykoliv v průběhu řízení vlastního zmocněnce 

pro zastupování v řízení na základě plné moci, přičemž k této volbě posuzovaný nepotřebuje 

souhlas procesního opatrovníka. Plnou moc udělenou zmocněnci může posuzovaný opět 

kdykoliv odvolat. Zvolení zmocněnce při současném zastupování procesním opatrovníkem 

není nežádoucí a v některých případech naopak může pomoci k řádnému hájení zájmů 

posuzovaného.62 

 Úkony samostatně učiněné posuzovaným v řízení jsou platné a nelze k nim nepřihlížet 

pouze z důvodu, že nebyly učiněny procesním opatrovníkem nebo zmocněncem. Posuzovaný 

je tak plnohodnotně oprávněn podávat vyjádření, návrhy na změnu či zrušení rozsudku nebo 

provedení důkazů, odvolání a provádět další procesní úkony v řízení. Této způsobilosti 

například odpovídá i omezení možnosti procesního opatrovníka vzít zpět odvolání podané 

posuzovaným.63 V případě konfliktu jednání zvoleného zmocněnce a procesního opatrovníka, 

případně konfliktu jednání posuzovaného a procesního opatrovníka, rozhoduje soud o tom, 

který z provedených úkonů je učiněn v zájmu posuzovaného. Nejsou-li úkony v rozporu, 

vychází se z procesního úkonu, který byl učiněn dříve.64 

 V některých případech může být zapotřebí poskytnout posuzovanému ochranu již 

v průběhu řízení. V méně závažných případech je během řízení o svéprávnosti vhodné 

rozhodnout o podpůrném opatření podle § 39 ZŘS. Pokud by však mírnější opatření byla 

nedostačující a posuzovanému hrozila závažná újma65, pak soud v průběhu řízení posuzuje, 

zda není na místě využít postup podle § 58 OZ a svěřit provedení určitých právních jednání 

nebo správu majetku posuzovaného třetí osobě (tzv. ustanovenému zástupci). Zatímco 

procesní opatrovník a zmocněnec jsou zástupci pro řízení, ustanovený zástupce je oprávněn za 

posuzovaného činit hmotněprávní úkony, jako je například uzavření kupní smlouvy či 

výpověď smlouvy nájemní. Je důležité si uvědomit, že ačkoliv soud vymezí rozsah záležitostí, 

ke kterým je osoba zmocněna, nemůže předjímat konkrétní obsah tohoto právního jednání. 

Soudní rozhodnutí tak prakticky nahrazuje plnou moc pro zastupování posuzovaného.66 

Soud o jmenování ustanoveného zástupce rozhoduje na návrh i bez návrhu usnesením, 

proti kterému je přípustné odvolání. Soud je také oprávněn zástupce odvolat, jinak ustanovení 

zaniká ukončením právního jednání, ke kterému byl zástupce zmocněn, nejpozději však 

                                                 
62 SVOBODA, 2015, op. cit. s. 86. 
63 Podrobněji viz nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1584/16. 
64 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 73–74. 
65 K pojmu závažná újma viz cit. 23. 
66 DVOŘÁK, B. In: MELZER, 2013, op. cit. s. 444–445. 
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rozhodnutím o jmenování hmotněprávního opatrovníka. Ustanovený zástupce může být do 

funkce jmenován pouze se svým souhlasem.67 

 Ustanovený zástupce je institutem rozdílným od procesního opatrovníka, zmocněnce 

i budoucího hmotněprávního opatrovníka, ale funkci budoucího hmotněprávního opatrovníka 

a ustanoveného zástupce může zajišťovat jedna a tatáž osoba. Pro jednání zástupce a jeho 

práva a povinnosti se uplatní § 457 a násl. OZ, při správě majetku se správce řídí obecnou 

úpravou obsaženou v § 1400 a násl. OZ. Zajímavá je situace, kdy byl posuzovanému 

rozhodnutím soudu ustanoven zástupce podle § 58 OZ, avšak k omezení svéprávnosti 

posuzovaného nakonec nedošlo. Taková osoba je z jednání zástupce zavázána, avšak 

posuzovanému náleží případná náhrada škody. S ohledem na skutečnost, že se jednalo 

o fakticky vnucené zastoupení, přísluší osobě, jejíž svéprávnost omezena nebyla, i náhrada 

škody vůči státu postupem podle z. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. U jednání 

ustanoveného zástupce se jedná o odpovědnost subjektivní, za zavinění. Odpovědnost státu za 

škodu je naopak odpovědností objektivní, tedy bez ohledu na zavinění.68 

 

2.3 Zahájení řízení a jeho průběh 

 

 Řízení o svéprávnosti lze zahájit jak na návrh, tak i z moci úřední, neboť zákon 

v tomto případě nestanoví jinak než § 13 ZŘS. Toto ustanovení vyjadřuje jednu ze zásad 

nesporného řízení, a to zásadu oficiality. Bez návrhu může soud řízení zahájit na základě 

informací zjištěných z vlastní činnosti (například ze spisu u opakovaného přezkumu 

svéprávnosti) nebo na základě podnětu jiného subjektu. Řízení zahájené bez návrhu se 

zahajuje vydáním usnesení o zahájení řízení, které se doručuje všem účastníkům řízení do 

vlastních rukou. Usnesení o zahájení řízení je nutné doručit i státnímu zastupitelství ke 

zvážení, zda je v řízení nutno chránit veřejný zájem a do řízení vstoupit, byť tato povinnost, 

dříve upravená v § 35 odst. 4 OSŘ, již není legislativně zakotvena. Proti usnesení o zahájení 

řízení není podle § 13 odst. 3 ZŘS odvolání přípustné. 

 Jak již bylo uvedeno, je z hlediska účastenství nutné rozlišovat mezi podnětem 

k zahájení řízení z moci úřední a návrhem na zahájení řízení, neboť navrhovatel je, na rozdíl 

od subjektu podávajícího podnět, účastníkem soudního řízení. Na podnět k zahájení řízení 

oproti návrhu na zahájení řízení také nejsou kladeny žádné formální požadavky, a tudíž s ním 

                                                 
67 DVOŘÁK, B. In: MELZER, 2013, op. cit.. s. 444–445. 
68 SVOBODA, K. In: ŠVESTKA, 2014a, op. cit. s. 242. 
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není spojen ani postup směřující k opravě nebo doplnění podání. Soud při posuzování povahy 

podání vychází zejména z jeho obsahu, při nejistotě může dále postupovat podle § 43 OSŘ 

a vyzvat osobu činící podání k jeho doplnění. Podle stejného ustanovení bude soud 

postupovat i v případě, že je namístě návrh na zahájení řízení opravit nebo doplnit. 

 Návrh na zahájení řízení musí kromě obecných formálních náležitostí stanovených 

v § 42 odst. 4 OSŘ obsahovat skutečnosti významné pro rozhodnutí v konkrétním řízení (tedy 

nejen tvrzení předpokladů pro omezení svéprávnosti, nýbrž i skutečností rozhodných pro 

změnu rozsahu omezení osoby již ve svéprávnosti omezené, důvodů pro navrácení 

svéprávnosti aj.) a dále důvody, dle kterých není možné užít některé z mírnějších opatření. 

Zejména je třeba specifikovat duševní poruchu posuzovaného, jeho osobní poměry, schopnost 

běžného fungování v každodenním životě, schopnost posouzení důsledků jeho jednání, újmu, 

která mu hrozí, vymezit případné další účastníky řízení aj.69 Navrhovatel však nemusí 

v návrhu na zahájení řízení tvrdit veškeré hmotněprávní předpoklady pro omezení 

svéprávnosti podle § 55 OZ a násl. – postačí, pokud z uvedených skutečností bude vyplývat 

závěr, že posuzovaný trpí duševní poruchou, že je omezení svéprávnosti v jeho zájmu a že 

nepostačuje užití mírnějších a méně omezujících opatření.70 

 Návrh na zahájení řízení může být učiněn písemně nebo i ústně do protokolu. Pokud 

bude podání adresováno soudu, který není věcně příslušný, je soud povinen věc předložit 

k rozhodnutí o věcné příslušnosti svému nadřízenému vrchnímu soudu. Pokud bude 

nedostatek spatřován v místní příslušnosti, postoupí soud věc k rozhodnutí soudu místně 

příslušnému (§ 104a, § 105 OSŘ). Protokol o ústním podání sice podle § 40 odst. 6 OSŘ musí 

obsahovat všechny náležitosti podání, za jejich splnění však logicky odpovídá soud. 

Jedná-li se o návrh na zrušení nebo změnu původního rozhodnutí, pak kromě 

obecných náležitostí postačuje vylíčit změnu poměrů, na jejichž základě došlo k vydání 

původního rozhodnutí.71 

 Postupem podle § 43 OSŘ může soud vyzvat navrhovatele, aby své podání opravil 

nebo doplnil, nesplňuje-li všechny zákonné náležitosti nebo je nesrozumitelné či neurčité. 

Pokud není ve stanovené lhůtě návrh na zahájení řízení řádně doplněn nebo opraven a v řízení 

z toho důvodu nelze nadále pokračovat, soud usnesením návrh na zahájení řízení odmítne. 

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 202 OSŘ a contrario). Návrh na zahájení 

řízení o svéprávnosti může navrhovatel vzít také kdykoliv v průběhu řízení zpět, soud 

následně řízení zastaví. Při zpětvzetí návrhu se uplatní obecná ustanovení obsažená 

                                                 
69 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In: LAVICKÝ, 2015, op. cit. s. 112–114. 
70 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 67–68. 
71 Tamtéž, s. 64. 
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v § 96 OSŘ, která ZŘS v § 15 doplňuje o nový důvod neúčinnosti zpětvzetí návrhu – pokud 

má soud za to, že podmínky pro zahájení řízení i bez návrhu byly splněny, může rozhodnout 

o neúčinnosti zpětvzetí návrhu na zahájení řízení a po nabytí právní moci takového rozhodnutí 

v řízení dále pokračovat. Toto ustanovení reflektuje zásadu oficiality nesporného řízení, kdy 

průběh řízení je v rukách soudu, a nikoliv účastníků řízení. Ustanovení respektuje také zásadu 

hospodárnosti řízení, neboť by bylo zbytečné rozhodovat o zastavení řízení a následně je opět 

zahajovat. 

 V případě, že návrh podává subjekt odlišný od zdravotního ústavu nebo státního 

orgánu, může soud podle § 35 odst. 2 ZŘS navrhovateli uložit, aby podložil svá tvrzení 

předložením relevantní lékařské zprávy o duševním stavu posuzovaného. Tato povinnost má 

sloužit jako ochrana před nedůvodnými návrhy a soud k ní může přistoupit v případě, že nelze 

jasně určit, zda byly splněny předpoklady pro zahájení řízení. Soud však nebude požadovat 

předložení lékařské zprávy tam, „kde by se zdál podle okolností případu takový požadavek 

zbytečným nebo když by jiné okolnosti nasvědčovaly tomu, že je v obecném zájmu, aby řízení 

bylo provedeno (kde by např. mohlo dojít k ohrožení života či zdraví jiných osob)“72. 

V případě nepředložení lékařské zprávy ve stanovené lhůtě soud usnesením řízení 

zastaví. Lhůta k předložení lékařské zprávy je však lhůta soudcovská a tak může být opětovně 

prodlužována. Pokud však po uložení povinnosti k předložení lékařské zprávy vyjdou najevo 

skutečnosti, ze kterých je zřejmé, že jsou splněny podmínky pro zahájení řízení o svéprávnosti 

i bez návrhu, soud již nemůže předložení lékařské zprávy po navrhovateli vyžadovat a je 

povinen věc projednat a rozhodnout. V případě, že jsou takové skutečnosti soudu známy ještě 

před uložením povinnosti k předložení lékařské zprávy, nemůže být tato povinnost 

navrhovateli uložena vůbec. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11. 7. 2017 shrnul: „Obecný 

soud nemůže své povinnosti přenášet na navrhovatele postupem podle § 35 odst. 2 věty druhé 

zákona o zvláštních řízeních soudních a formalisticky se tak uložením povinnosti předložit 

lékařskou zprávu o duševním stavu posuzované osoby vyhýbat meritornímu rozhodnutí. 

Možnost zastavení řízení v případě nepředložení takové lékařské zprávy je v právním řádu 

upravena pro naplnění smyslu a účelu řízení o omezení svéprávnosti, nikoliv z důvodu 

ulehčení činnosti obecných soudů.“73 

Povinnost k předložení lékařské zprávy lze navrhovateli uložit v řízení o omezení 

svéprávnosti, ale i v případě, že je podán návrh na změnu nebo zrušení původního rozsudku 

o omezení svéprávnosti.74 Osobě omezené ve svéprávnosti podávající návrh na zrušení nebo 

                                                 
72 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 1964, sp. zn. 6 Co 651/64. 
73 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2017, sp. zn. IV. ÚS 4260/16. 
74 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 70. 
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změnu rozhodnutí povinnost podle § 35 odst. 2 ZŘS uložit nelze.75 

 Návrhem na zahájení řízení soud není vázán, neboť v opačném případě by se jednalo 

o popření smyslu, účelu a zásad řízení o svéprávnosti jako řízení nesporného vedeného ve 

veřejném zájmu. Návrh na zahájení řízení je osvobozen od placení soudního poplatku podle 

§ 11 odst. 1 písm. f) z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. 

 Zastavení řízení nad rámec obecných ustanovení v § 103 a násl. OSŘ (kdy soud řízení 

zastaví, není-li splněna některá z podmínek řízení) speciálně upravuje § 16 ZŘS, podle 

kterého soud řízení zastaví, odpadne-li pro jeho vedení důvod – tedy není-li na místě 

svéprávnost posuzovaného omezit. Soud rozhoduje o zastavení řízení usnesením. Důvodová 

zpráva76 předpokládá využití postupu podle § 16 ZŘS v případě, že řízení o svéprávnosti bylo 

zahájeno na návrh nebo i bez něj. S tím však někteří autoři77 nesouhlasí, neboť považují 

usnesení o zastavení řízení za rozhodnutí procesněprávní, avšak v řízení zahájeném na návrh 

je nutné rozhodnout meritorně, tedy návrh zamítnout. 

Osobně souhlasím s názorem uvedeným v důvodové zprávě, byť považuji usnesení 

o zastavení řízení za procesněprávní rozhodnutí. Zamítnutí návrhu je meritorním rozhodnutím 

ve věci, které lze vydat na základě řádně provedeného dokazování o tom, v jakých 

záležitostech a v jakém rozsahu může posuzovaný samostatně právně jednat. Takové 

dokazování se v některých případech může jevit nadbytečným – například pokud bylo řízení 

o svéprávnosti zahájeno z důvodu duševní poruchy posuzovaného, avšak po zahájení řízení 

došlo k výraznému zlepšení zdravotního stavu do té míry, že se posuzovaný stal schopným 

samostatně právně jednat bez omezení (zlepšení zdravotního stavu může být podloženo 

například propouštěcí lékařskou zprávou ze zdravotnického zařízení). Je poté v souladu se 

zásadou hospodárnosti řízení, aby soud i v řízení zahájeném na návrh nemusel provádět 

rozsáhlé dokazování a zadávat vypracování znaleckého posudku, ale mohl podle § 16 ZŘS 

řízení pro odpadnutí veřejného zájmu a důvodu jeho vedení zastavit. Na základě výše 

uvedeného mám tedy za to, že pro postup podle § 16 ZŘS není významné, zda se jedná 

o řízení zahájené na návrh nebo ex offo. 

 Zvláštní povinnost soudu upravuje § 36 ZŘS, který vyžaduje, aby byl návrh na 

zahájení řízení o omezení nebo navrácení svéprávnosti u osob s taxativně vypočtenou profesí, 

(advokát, notář, soudní exekutor, soudce, státní zástupce, insolvenční správce, zapsaný 

mediátor, znalec a tlumočník), doručen také ministru spravedlnosti a na příslušnou komoru. 

                                                 
75 CHARVÁT, P. In: JIRSA, J., BERAN, V., DOLEŽAL, M., a kol. Občanské soudní řízení soudcovský 

komentář. Kniha III., zákon o zvláštních řízeních soudních. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. s. 126. 

ISBN 978-80-87109-48-9. 
76 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, sněmovní 

tisk č. 931/0, 6. volební období, 2010–2013. 
77 Srov. např. LAVICKÝ, 2015, op. cit. s. 61. 
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Právní mocí rozhodnutí o omezení svéprávnosti totiž dojde k pozbytí předpokladů pro výkon 

těchto profesí a tomu musí následně odpovídat kroky ministra spravedlnosti, či příslušné 

komory – Česká advokátní komora například ke dni právní moci rozsudku o omezení 

svéprávnosti vyškrtne podle § 7b odst. 1 písm. c) z. č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii, 

advokáta ze seznamu advokátů. 

 Zvláštním institutem, který lze v řízení o svéprávnosti využít, je nařízení předběžného 

opatření podle § 12 ZŘS. Vzhledem k tomu, že toto ustanovení upravuje předběžné opatření 

jen velmi stručně, subsidiárně se uplatní ustanovení OSŘ upravená v § 74 a násl. (před 

zahájením řízení) a v § 102 (po zahájení řízení). Předběžné opatření se podle § 74 odst. 1 OSŘ 

nařídí, „je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by 

výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen“. V řízení o svéprávnosti lze předběžné opatření 

nařídit na návrh nebo i bez něj. V případě, že je předběžné opatření nařízeno ještě před 

zahájením řízení o svéprávnosti, je nezbytně nutné následně toto řízení zahájit. Jelikož lze 

řízení o svéprávnosti zahájit i z moci úřední, po nařízení předběžného opatření již není podání 

návrhu na zahájení řízení ve věci samé potřeba, neboť soud může postupem podle § 13 odst. 1 

ZŘS řízení zahájit sám. Při nařízení předběžného opatření na návrh nevzniká navrhovateli 

povinnost složit jistotu (§ 12 odst. 3 ZŘS). 

V usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích z 1. 10. 2015, 

sp. zn. 23 Co 444/2015, soud uvedl: „Rozhodnutí o omezení svéprávnosti (§ 55 a násl. 

občanského zákoníku) a rozhodnutí o jmenování opatrovníka posuzovanému 

(§ 465 občanského zákoníku) jsou rozhodnutími ve věci samé a lze je vydat po řádně 

provedeném dokazování. (...) Rozsah dokazování odpovídá významu tak zásadního zásahu do 

práv člověka, jako je omezení svéprávnosti. Dosáhnout omezení svéprávnosti člověka 

předběžným opatřením, jakéhosi předběžného omezení svéprávnosti, je proto vyloučené.“ 

Ochranu před závažnou újmou posuzovaného poskytuje ustanovení § 58 OZ, kdy soud 

posuzovanému ustanoví třetí osobu nebo správce majetku, je-li to zapotřebí. Tomuto tématu 

se blíže věnuje kapitola 2.2 této diplomové práce. 

 Soud má povinnost zjistit všechny skutečnosti významné pro rozhodnutí. K tomu před 

samotným jednáním ve věci zejména zadá vypracování znaleckého posudku, posuzovaného 

zhlédne a vyhledá další důkazní prostředky významné pro rozhodnutí (§ 38 ZŘS). Zhlédnutí 

posuzovaného by měl provést soudce tak, aby se sám vlastním pozorováním a vnímáním 

mohl s posuzovaným seznámit a udělat si bezprostřední názor na skutečnosti důležité pro 

rozhodnutí. Samotné zhlédnutí by nemělo být pouhým „výslechem“ posuzovaného, soudce by 

měl především hodnotit, jak se posuzovaný chová ve svém přirozeném prostředí, jak je 

schopný se sám o sebe postarat, jak je o něj pečováno či jak vnímá reálný svět kolem sebe a je 
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schopen v něm fungovat. Na rozdíl od výslechu zhlédnutí umožňuje zachytit i neverbální 

reakci posuzované osoby. Nelze se spokojit s pouhou diagnózou a na jejím základě přistoupit 

k omezení svéprávnosti bez rozlišování konkrétních individuálních projevů, nýbrž se 

posuzuje, jak se konkrétní duševní porucha posuzovaného projevuje v jeho životě – hodnotí 

se například schopnost reakce na nejrůznější podněty či logika návaznosti vyjadřování, 

přičemž nedostatek takových informací a zjištění nelze nahradit znaleckým posudkem. 

Zhlédnutí se provádí v přirozeném prostředí člověka, tedy typicky v rodině nebo ve 

zdravotnickém či jiném zařízení, jedná se o neformální rozhovor, který by měl být veden 

obzvlášť šetrně s ohledem na duševní poruchu posuzovaného.78 Osobně souhlasím 

s většinovým názorem79 a nepovažuji zhlédnutí za důkazní prostředek, nýbrž za zcela 

samostatný a specifický institut, při kterém (na rozdíl od výslechu) nedochází primárně ke 

zjišťování skutkového stavu, ale spíše k utvoření určitého dojmu či pocitu. Dojem, jak 

posuzovaný na soudce při rozhovoru působí, však těžko můžeme považovat za prokazování 

skutkového stavu. 

 K provedení zhlédnutí může z důvodu své neformálnosti sloužit zejména institut 

jiného soudního roku podle § 18 ZŘS. Soud jiný soudní rok nařídí, považuje-li to vzhledem 

k okolnostem za vhodné. Současně rozhodne o místě, čase, způsobu a průběhu jeho konání. 

Ke zhlédnutí jsou předvoláni účastníci řízení, kteří mají možnost se v průběhu jiného 

soudního roku vyjádřit, přičemž účast veřejnosti lze vyloučit. V průběhu konání jiného 

soudního roku lze přistoupit k dokazování, jen je-li to účelné. Není také vyloučeno, aby bylo 

zhlédnutí provedeno současně s výslechem posuzovaného, nesmí však dojít k popření smyslu 

obou institutů.80 

 V některých případech se bylo možné v praxi setkat se situací, kdy zhlédnutí 

posuzovaného prováděl namísto soudce vyšší soudní úředník nebo asistent soudce. Docházelo 

tak vlastně k popření institutu zhlédnutí a zásad veřejnosti a ústnosti, kdy si názor 

o posuzovaném netvořil soudce bezprostředně a sám, nýbrž zprostředkovaně od informací 

pověřeného zaměstnance soudu uvedených v protokolu o zhlédnutí posuzovaného. Pro 

odstranění pochybností a rozdílů v přistupování k institutu zhlédnutí přijalo občanskoprávní 

a obchodní kolegium Nejvyššího soudu následující stanovisko: „Zhlédnutí posuzovaného 

podle § 55 odst. 1 o.z. a podle § 38 odst. 2 z.ř.s. v řízení o jeho svéprávnosti, provede zásadně 

                                                 
78 SVOBODA, 2015, op. cit. s. 86–87. 
79 Srov. např. SVOBODA, 2017, op. cit. s. 80. 
80 MALÁ, J., Povinnost zhlédnutí posuzovaného v intencích rekodifikace civilního procesu, Acta Iuridica 

Olomucensia, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci [online]. 2015; 1/2015, s. 180–185 [cit. 2018-11-

23]. ISSN 1805-9554. Dostupné z: http://acta.upol.cz/wp-content/uploads/2016/05/AIO_1_2015_4.pdf 

http://acta.upol.cz/wp-content/uploads/2016/05/AIO_1_2015_4.pdf
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soudce“81. V případě mimořádných důvodů však stále může zhlédnutí provést osoba od 

soudce odlišná.82 Provedení zhlédnutí osobou odlišnou od soudce v případě, že pro to nejsou 

splněny mimořádné důvody, je závažným procesním pochybením, které zakládá důvod pro 

zrušení rozsudku. 

 Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu tedy nastavilo určité mantinely pro postup 

zhlédnutí posuzovaného, zároveň však ponechalo určitý prostor pro úvahu soudu, neboť stále 

nelze jasně rozlišit, které situace ještě splňují podmínky pro možnost zhlédnutí posuzovaného 

osobou odlišnou od soudce a které již nikoliv. Mám za to, že v případě pochybností by měl 

zhlédnutí provést vždy soudce právě s ohledem na významný zásah do základních lidských 

práv posuzovaného v důsledku omezení jeho svéprávnosti. 

 Osobně však s výše uvedeným stanoviskem nesouhlasím, neboť považuji zhlédnutí 

posuzovaného za tak významný podklad pro rozhodnutí v řízení, že by jej měl vykonat soudce 

osobně vždy. A to zejména i s ohledem na nový § 38 odst. 4 ZŘS, který umožňuje upustit od 

provedení důkazu novým znaleckým posudkem v případě, že je zjevné, že se stav 

posuzovaného nezměnil. V situaci, kdy by zhlédnutí provedl vyšší soudní úředník a zároveň 

by posuzovaného nevyšetřil ani znalec, mohlo by dojít k opravdu závažnému a nepřípustnému 

zásahu do práv posuzovaného. 

 Významným (nikoliv samozřejmě jediným) důkazním prostředkem pro rozhodnutí 

v řízení je znalecký posudek, kdy soud pro vyšetření stavu posuzovaného usnesením ustanoví 

znalce z oboru psychiatrie. Správným postupem v řízení je situace, kdy soudce nejprve zjistí 

dostatek informací o posuzovaném a až následně rozhodne o vypracování znaleckého 

posudku, neboť jen důkladným shromážděním potřebných informací a znalostí o poměrech 

posuzovaného může soudce následně specifikovat dotazy, které má znalec ve svém znaleckém 

posudku zodpovědět. Strojové zadávání vypracování znaleckého posudku se vzorovými 

otázkami by popíralo smysl a účel znaleckého posudku jakožto významného důkazního 

prostředku a individualizaci při rozhodování o svéprávnosti. 

 Vyšetření zdravotního stavu posuzovaného může na návrh znalce proběhnout také ve 

zdravotnickém ústavu, doba vyšetřování však nesmí přesáhnout délku čtyř týdnů. Soud 

postup podle § 38 odst. 3 ZŘS nařídí usnesením, je-li to nezbytné83 k vyšetření zdravotního 

                                                 
81 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. Cpjn 201/2015. 
82 Mimořádné důvody Nejvyšší soud spatřuje zejména u případů, kdy je posuzovaným osoba, která již 

v minulosti byla zhlédnuta soudcem a omezena ve svéprávnosti a u které nelze v souladu se současnými 

poznatky lékařské vědy očekávat zlepšení jejího zdravotního stavu – například Alzheimerova choroba, 

mentální retardace apod. O takovém zdravotním stavu však nesmí být pochyb, musí být podložen znaleckým 

posudkem, případně aktuální lékařskou zprávou a postup zvolený soudem musí být náležitě odůvodněn. 
83 Nezbytnost tohoto postupu se posuzuje zejména s ohledem na pravděpodobný rozsah omezení svéprávnosti 
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stavu a nelze-li postupovat jinak84. Postupovat jinak nelze v případě, že znalec není schopen 

znalecký posudek vůbec vypracovat. Tato situace může nastat zpravidla s ohledem na povahu 

duševní poruchy posuzovaného, která brání znalci učinit jednoznačné závěry a odborně 

zodpovědět položené otázky nebo pro neochotu posuzovaného se znalcem spolupracovat. 

Toto ustanovení vychází z předpokladu, že zdravotnické zařízení bude mít pro vyšetření 

duševní poruchy lepší podmínky než znalec. Znalec svůj návrh na postup podle § 38 odst. 3 

ZŘS musí náležitě odůvodnit a doložit, proč není možné zdravotní stav posuzovaného vyšetřit 

standardním postupem.85 Usnesení soudu o nařízení vyšetření zdravotního stavu, kterým je 

posuzovaný umístěn do zdravotnického zařízení bez svého souhlasu, fakticky nahrazuje 

přezkum zákonnosti převzetí a postup podle § 66 a násl. ZŘS (řízení o vyslovení přípustnosti 

převzetí nebo držení ve zdravotnickém ústavu) se tak již neuplatní.86 

 

2.4 Jednání a dokazování 

 

 K rozhodnutí v řízení o svéprávnosti soud nařídí jednání. K přípravě jednání se 

využije institutů upravených v § 114, § 114a OSŘ, v řízení však nelze využít kvalifikované 

výzvy podle § 114b OSŘ, neboť předpokladem pro vydání této výzvy je skutečnost, že se 

jedná o řízení, ve kterém lze uzavřít a schválit smír (což je v řízení o svéprávnosti vyloučeno). 

Podle § 17 ZŘS je také výslovně vyloučeno užití institutu přípravného jednání, místo toho se 

lze na jednání „připravit“ v rámci konání jiného soudního roku. Jiný soudní rok je institut 

využívaný pro přípravu jednání nebo jako alternativní varianta k jednání standardnímu. 

Z důvodu možnosti konat jej i mimo soudní budovu je proto vhodným prostředkem pro 

provedení výslechu nebo institutu zhlédnutí.87 Soudce posuzuje vhodnost nařízení jiného 

soudního roku namísto jednání dle okolností konkrétního případu – u posuzovaného 

umístěného ve zdravotnickém zařízení může být například příznivější rozhodnout přímo 

v tomto zařízení a mimo úřední hodiny soudu. 

 K jednání (případně k jinému soudnímu roku) jsou předvoláni posuzovaný, jeho 

                                                                                                                                                         
posuzovaného, neboť nedostatek informací poskytnutých znalci přímo posuzovaným může znalec v méně 

závažných případech nahradit informacemi od osob posuzovanému blízkých. 
84 Jiný postup předpokládá například ustanovení § 127 odst. 4 OSŘ, kdy lze posuzovaného nechat za účelem 

vyšetření jeho zdravotního stavu předvést (například v případě, že posuzovaný nespolupracuje a vyšetření se 

vyhýbá). Předpokladem je skutečnost, že posuzovaný byl o této možnosti poučen. Vhodným prostředkem 

může být také uložení pořádkového opatření podle § 52 a násl. OSŘ. Srov. nález Ústavního soudu ze dne 

13. 12. 2016, sp. zn. II. ÚS 934/16. 
85 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 83. 
86 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2010, sp. zn. 30 Cdo 2576/2009. 
87 WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní řízení soudní. 2., opravené vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 25. ISBN 978-80-7478-829-1. 
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procesní opatrovník, zmocněnec, ostatní účastníci řízení a jejich zástupci, státní zastupitelství 

v případě, že vstoupilo do řízení jako zvláštní subjekt, znalec, ošetřující lékař a další osoby, 

jejichž přítomnosti na jednání je zapotřebí.88 Veřejnost může být podle § 116 odst. 2 OSŘ 

vyloučena v zájmu ochrany utajovaných informací, obchodního tajemství, důležitého zájmu 

účastníků nebo mravnosti. 

 Průběh jednání se řídí obecnými ustanoveními upravenými v § 117 a násl. OSŘ. 

Soudce zejména zahajuje a ukončuje jednání, řídí jeho průběh, vyhlašuje rozhodnutí, provádí 

dokazování nebo činí jiná vhodná opatření v řízení. Jak již bylo uvedeno, je postup v řízení 

ovládán zásadou vyšetřovací zakotvenou v § 21 ZŘS, kdy soudce je povinen zjistit skutkový 

stav a veškeré skutečnosti podstatné pro rozhodnutí a za tímto účelem provádět dokazování. 

Soud v řízení ani při dokazování není vázán návrhy účastníků a v řízení je tak povinen důkazy 

sám vyhledat a provést. 

V řízení o svéprávnosti je dále vyloučeno užití § 118b OSŘ týkající se koncentrace 

řízení89 – nové skutečnosti mohou účastníci tvrdit až do vydání konečného rozhodnutí. 

Z ustanovení OSŘ se dále nepoužije ani § 153b, neboť v řízení o svéprávnosti nelze 

rozhodnout rozsudkem pro zmeškání, byť nepřítomnost posuzovaného na jednání není 

překážkou pro vydání rozhodnutí.90 

 Soud dokazováním zjišťuje, zda jsou splněny hmotněprávní předpoklady pro omezení 

posuzovaného ve svéprávnosti, tedy zda trpí duševní poruchou, která není pouze přechodná, 

zda mu hrozí závažná újma, jaké záležitosti není schopen samostatně obstarávat, zda 

nepostačuje k ochraně zájmů posuzovaného užití mírnějších a méně omezujících opatření 

a jakou osobu je vhodné ustanovit hmotněprávním opatrovníkem. V případě, že je nutné 

posuzovaného ve svéprávnosti omezit, je pak na soudu, aby určil, v jakém rozsahu a na jakou 

dobu bude posuzovaný ve svéprávnosti omezen. Důkazními prostředky jsou zejména 

znalecký posudek z oboru psychiatrie a výslech znalce, výslech posuzovaného, výslechy 

sociálního pracovníka, odborného lékaře, ustanoveného hmotněprávního opatrovníka, osob 

blízkých a známých, zaměstnavatele, zpráva ze školského zařízení či zpráva obce o sociálních 

poměrech posuzovaného aj., neboť všechny tyto důkazní prostředky mohou poskytnout soudu 

významné poznatky o situaci posuzovaného a o projevech jeho duševní poruchy.91 

 Posuzovaný má podle § 56 odst. 2 OZ možnost se k řízení vyjádřit, přičemž soud musí 

vyvinout úsilí nezbytné pro to, aby zjistil jeho názor. Požádá-li tedy o to posuzovaný, soud jej 

                                                 
88 JIRSA, op. cit. s. 130. 
89 Koncentrace řízení zakotvuje povinnost účastníků tvrdit rozhodné skutečnosti pouze do určitého okamžiku, 

nikoliv později. Zejména do okamžiku konce přípravného jednání, nebo do konce prvního jednání ve věci. 

Srov. WINTEROVÁ, op. cit. s. 336–337. 
90 SVOBODA, 2015, op. cit. s. 39–40. 
91 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 1963, sp. zn. 5 Cz 67/63. 
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vyslechne a názor posuzovaného pak zjišťuje pomocí způsobu, který si posuzovaný sám 

zvolí. Tento způsob však musí být přiměřený a reálně proveditelný. S ohledem na zdárný 

průběh výslechu může být vhodné například využít asistenta, důvěrníka či osoby blízké 

posuzovanému jako prostředníka při komunikaci mezi posuzovaným a soudcem, neboť 

taková osoba bude rozumět způsobu dorozumívání se (například u hluchoněmé osoby bude 

schopna komunikace ve znakové řeči) a bude se jednat o osobu vzbuzující ve vyslýchaném 

důvěru. I když k výslechu dochází zásadně během soudního jednání (§ 122 odst. 1 OSŘ), lze 

posuzovaného vyslechnout i v rámci institutu jiného soudního roku.92 

Výslech posuzovaného je podle § 38 ZŘS obligatorní, soud od něj však může upustit 

v případě, že výslech nelze provést vůbec (například pokud posuzovaný není schopen v rámci 

výslechu sdělit žádné relevantní informace) anebo by to bylo posuzovanému na újmu (výslech 

je spojen s rizikem pro zdravotní stav posuzovaného). Vzhledem k významu výslechu jako 

důkazního prostředku není riziko újmy pouze zanedbatelné důvodem pro neprovedení tohoto 

důkazu. Zda může být výslech posuzovanému na újmu, posuzuje soud na základě závěrů 

znaleckého posudku a dalších informací, které vyšly v průběhu řízení najevo.93 Podle 

usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 3. 2014, sp. zn. 18 Co 88/2014, platí: „Pokud 

soud rozhodující o svéprávnosti neprovede výslech člověka, o jehož svéprávnost se jedná, 

musí v rozsudku výslovně objasnit, z jakých výjimečných důvodů k výslechu nedošlo. Takovým 

odůvodněním není, pokud soud bez jakéhokoliv hodnocení a vyjádření vlastního postoje 

převezme názor znalce, že výslech vyšetřovaného není možný.“ 

 V případě upuštění od výslechu by dle Dvořáka94 měl soud místo posuzovaného 

vyslechnout jeho procesního opatrovníka či zmocněnce. Osobně mám však za to, že výslech 

opatrovníka nebo zmocněnce rozhodně nemůže nahradit výslech posuzovaného, byť tímto 

způsobem může soud získat další informace významné pro zjištění skutkového stavu. 

V případě, že dojde k upuštění od výslechu posuzovaného, musí jej soud vždy alespoň 

zhlédnout.95 Institutu zhlédnutí se podrobněji věnuje kapitola 2.3 této diplomové práce. 

 Pokud však posuzovaný bude na výslechu trvat, je soud povinen jej vyslechnout a to 

i přesto, že by to posuzovanému bylo na újmu. Riziku hrozící újmy na zdraví je však soud 

povinen přizpůsobit místo, čas a způsob provedení výslechu. V některých případech bude 

                                                 
92 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In: LAVICKÝ, 2015, op. cit. s. 123. 
93 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 78. 
94 DVOŘÁK, B. In: MELZER, 2013, op. cit. s. 441. 
95 Z gramatického výkladu § 38 ZŘS lze vyvodit závěr, že posuzovaný musí být zhlédnut vždy a je nutno striktně 

odlišovat instituty zhlédnutí a výslechu. Dle druhého názoru (srov. např. MALÁ, J., op. cit. s. 175–188) je 

třeba vycházet ze smyslu a účelu daného ustanovení a zhlédnutí se provede, pouze upustí-li se od výslechu 

posuzovaného, neboť výslech zaručuje dostatečný bezprostřední osobní kontakt soudce s posuzovaným.  

Osobně se kloním k názoru prvnímu, kdy mám za to, že zhlédnutí v přirozeném prostředí člověka nemůže 

výslech nahradit,  neboť oba instituty slouží k rozdílným účelům a neměly by se zaměňovat nebo navzájem 

nahrazovat. 
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zejména vhodné provést jej přímo ve zdravotnickém zařízení, ve kterém je posuzovaný 

umístěn, nebo zajistit při výslechu asistenci lékaře. Soud je následně povinen se o výslech 

alespoň pokusit a výsledek tohoto pokusu co nejvěrněji zachytit.96 

 Významným důkazním prostředkem v řízení o svéprávnosti je znalecký posudek 

a výslech znalce. Znalec by měl být v řízení vyslechnut až poté, co soud provede alespoň 

podstatnou část ostatních důkazů, aby soudce i znalec mohli na skutečnosti vyplývající 

z ostatních důkazů reagovat. Jen znalec může posoudit, zda osoba trpí duševní poruchou, zda 

se jedná o poruchu dočasnou či trvalou a zda a jak je možné léčbou tuto duševní poruchu 

ovlivnit. Znalec však dále posuzuje i jiné významné otázky, zejména schopnost posuzovaného 

samostatně obstarávat své záležitosti, nakládat s finančními prostředky a spravovat své jmění 

či schopnost porozumět důsledkům uzavření smlouvy (zejména kupní či darovací). Posuzuje 

se také schopnost člověka chápat účel uzavření manželství, účel osvojení a popření otcovství 

a důsledky z toho vyplývající, schopnost vykonávat rodičovskou odpovědnost k nezletilému 

dítěti a schopnost osobního styku s dítětem, schopnost pořídit závěť či schopnost porozumět 

smyslu a účelu voleb.97 Je však nutné zdůraznit, že znalci přísluší hodnocení skutečností 

odborných, nikoliv právních. Je pak na soudci, aby provedl veškeré důkazy potřebné pro 

úplné zjištění skutkového stavu a všech skutečností významných pro rozhodnutí a nepřijímal 

pouze nekriticky závěry znaleckého posudku.98 

Znalecký posudek je významným důkazním prostředkem v řízení o svéprávnosti, 

nemůže však nahrazovat nedostatečné zjištění skutkového stavu. Soudce hodnotí provedené 

důkazy zvlášť i v jejich vzájemné souvislosti, informace získané pomocí ostatních důkazních 

prostředků následně konfrontuje se závěry znaleckého posudku, přičemž znalec je na jednání 

vyslechnut a má možnost se k výsledkům konfrontace vyjádřit.99 Dle rozsudku Městského 

soudu v Praze ze dne 16. 11. 2007, sp. zn. 69 Co 415/2007, soud znalecký posudek 

přezkoumává jen nepřímo a hodnotí jeho věrohodnost, logičnost, obsahovou úplnost 

a dostatečné odůvodnění učiněných závěrů. Soudce nemůže posuzovat obsah znaleckého 

posudku z hlediska správnosti odborných závěrů učiněných znalcem. 

 Novelou ZŘS přijatou zákonem č. 460/2016 Sb., účinnou od 1. 1. 2018, došlo 

k doplnění § 38 ZŘS o odstavec čtvrtý, kde je nově zakotvena možnost soudu upustit od 

zadání vypracování nového znaleckého posudku a provedení výslechu znalce jako důkazního 

prostředku v případě, že se jedná o pravidelný přezkum svéprávnosti a je-li zjevné, že se stav 

posuzovaného nezměnil. Soudci pak může namísto znaleckého posudku a výslechu znalce 

                                                 
96 JIRSA, op. cit. s. 132. 
97 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In: LAVICKÝ, 2015, op. cit. s. 125–126. 
98 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 1977, sp. zn. Cpj 160/1976. 
99 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 83. 
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k rozhodnutí postačit aktuální písemná zpráva ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu 

posuzovaného a naposledy vypracovaný znalecký posudek. 

Dle Svobody100 je naposledy vypracovaným znaleckým posudkem „posudek, který byl 

vypracován v posledním řízení, jehož předmětem bylo omezení svéprávnosti posuzovaného 

(třeba i při posledním rozhodování o prodloužení doby pro omezení svéprávnosti). Nemůže 

jím být původní znalecký posudek, na jehož základě došlo k prvotnímu omezení svéprávnosti.“ 

Tento postup lze navíc využít jen v případě, že soud přistoupí k prodloužení doby trvání 

omezení. Při změně rozsahu omezení svéprávnosti nebo při změně okolností musí být 

znalecký posudek vypracován vždy. 

Osobně s novelou § 38 ZŘS souhlasím, neboť v některých případech se může 

opakované vypracování znaleckého posudku opravdu jevit jako nehospodárné a nadbytečné. 

Nelze navíc opomenout, že upuštění od zadání vypracování nového znaleckého posudku soud 

nezbavuje povinnosti posuzovaného při splnění podmínek zhlédnout, vyslechnout a provést 

další důkazy pro zjištění skutkového stavu. V případě jakýchkoliv pochybností o tom, zda se 

stav posuzovaného přeci jen nezlepšil, je soud povinen zadat vypracování nového znaleckého 

posudku a nemělo by tak docházet ke zneužívání daného ustanovení a nepřípustnému 

zlehčování postupu soudů. 

V současnosti je vedena diskuze ohledně připravovaného nového zákona o znalcích. 

Vládní návrh zákona101 především zavádí vstupní odborné zkoušky, stanovuje jasné určení 

podmínek ohledně vzdělání a praxe znalců a umožňuje zpětný přezkum jejich činnosti. Tyto 

změny hodnotím s ohledem na předpokládané zkvalitnění znaleckých posudků pozitivně. 

Obávám se však, aby se kvůli zpřísnění podmínek nezhoršil již tak neúnosný nedostatek 

znalců z oboru psychiatrie. 

De lege ferenda bych navrhovala zákonné zakotvení maximální lhůty od vypracování 

znaleckého posudku po vydání rozhodnutí v řízení o svéprávnosti, neboť u některých 

duševních poruch lze reálně očekávat zlepšení zdravotního stavu v průběhu řízení a znalecký 

posudek by tak nemusel být v době vydání rozhodnutí aktuální. V takovém případě by bylo 

bezpochyby namístě vypracování nového znaleckého posudku, aby rozhodnutí o svéprávnosti 

odpovídalo aktuálním možnostem a schopnostem posuzovaného. Touto problematikou se při 

svém rozhodování zabýval i Evropský soud pro lidská práva102, který shrnul, že vydání 

rozhodnutí na základě znaleckého posudku starého 1 rok a 4 měsíce představuje porušení 

                                                 
100 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 86. 
101 Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, sněmovní tisk 

č. 72/0, 8. volební období, od 2017. 
102 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 8. 11. 2005, H. F. proti Slovensku, stížnost 

č. 54797/00. 
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práva na spravedlivý proces. 

 Znalecký posudek předložený některým z účastníků řízení, který splňuje všechny 

zákonné náležitosti, je podle § 127a OSŘ plnohodnotným důkazním prostředkem a při jeho 

provádění se postupuje stejně, jako by se jednalo o posudek, jehož vypracování zadal soud. 

 Výslech ošetřujícího lékaře, opatrovníka a další vhodné důkazy soud dle § 38 odst. 1 

ZŘS provede podle okolností – nejedná se tedy o obligatorní důkazní prostředky, jejich 

provedení je však vhodné zejména v případě vzniku potřeby objasnit některé ze skutečností 

významných pro rozhodnutí v řízení. K výslechu ošetřujícího lékaře bude namístě přistoupit 

v případě, že má soud pochybnosti o správnosti závěrů znaleckého posudku nebo pokud jsou 

tyto závěry zpochybňovány některým z účastníků řízení. Ošetřující lékař je vyslechnut jako 

svědek, zároveň se však jedná o odborníka se zkušenostmi a znalostmi, se kterými je možné 

konfrontovat závěry znaleckého posudku. Ošetřujícím lékařem bude zejména psychiatr 

zdravotnického zařízení, ve kterém je posuzovaný po dobu řízení hospitalizován, nebo 

psychiatr pečující o posuzovaného ambulantně. Nemá-li posuzovaný ani takového lékaře, 

bude ošetřujícím lékařem praktický lékař posuzovaného.103 

 Výslechem opatrovníka je pak nutno rozumět nejenom výslech osoby, která se má stát 

budoucím hmotněprávním opatrovníkem posuzovaného, ale i osoby povolané k provedení 

jednotlivých právních jednání nebo správě majetku posuzovaného podle § 58 OZ. 

Opatrovníka bude namístě vyslechnout, nasvědčují-li okolnosti případu tomu, že v řízení bude 

nutno posuzovaného ve svéprávnosti omezit a dojde tedy ke spojení řízení o jmenování 

opatrovníka podle § 46 odst. 1 ZŘS s řízením o omezení svéprávnosti. Opatrovník je pak 

vyslechnut za účelem posouzení vhodnosti ustanovení takovéto osoby za hmotněprávního 

opatrovníka.104 V případě řízení o přezkumu svéprávnosti naopak bude vhodné již v minulosti 

ustanoveného opatrovníka vyslechnout za účelem posouzení kvality opatrovnictví. 

 

2.5 Rozhodnutí 

2.5.1 Forma a náležitosti rozhodnutí 

 

V řízeních upravených zákonem o zvláštních řízeních soudních rozhoduje soud podle 

§ 25 ZŘS ve věci samé zásadně usnesením, nestanoví-li zákon jinak. Toto pravidlo je 

odchylkou od úpravy pro sporná řízení obsažené v § 152 odst. 1. OSŘ, podle kterého 

rozhoduje soud ve věci samé rozsudkem s tím, že zákon stanoví, ve kterých případech 

                                                 
103 SVOBODA, 2017,op. cit. s. 88. 
104 Tamtéž 
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rozhoduje soud ve věci samé usnesením. 

Usnesením rozhoduje soud v nesporných řízeních zpravidla tam, kde není nutné pro 

rozhodnutí nařídit jednání. Na rozdíl od rozsudku nemá soud povinnost vyhlásit usnesení 

veřejně a ve věci tedy může rozhodnout bez přímého kontaktu s účastníky. Usnesení je navíc 

podle § 171 OSŘ vykonatelné obecně uplynutím lhůty k plnění, která počíná běžet od jeho 

doručení. Nebyla-li usnesením uložena povinnost k plnění, je usnesení vykonatelné 

okamžikem doručení. Tento procesní postup tedy respektuje zásady hospodárnosti, rychlosti 

řízení a procesní ekonomie. 

Pro řízení o svéprávnosti však na rozdíl od většiny nesporných řízení existuje 

v § 40 ZŘS zvláštní úprava, podle které soud rozhoduje rozsudkem. Rozsudek je vhodnější 

formou soudního rozhodnutí zejména s ohledem na význam přímého kontaktu soudu 

s účastníky řízení a na jeho vykonatelnost, která podle § 161 odst. 2 OSŘ nastává okamžikem 

nabytí právní moci (lhůta k plnění nepřipadá v úvahu). Vykonatelnost rozhodnutí bez ohledu 

na jeho právní moc by bezpochyby představovalo nepřípustný a předčasný zásah do statusové 

sféry posuzovaného. 

Rozhodnutím ve věci samé rozumíme rozhodnutí o otázce vymezené návrhem na 

zahájení řízení nebo usnesením o zahájení řízení v případě zahájení řízení z moci úřední. 

Meritorní rozhodnutí tak bude mít typicky podobu rozhodnutí o omezení svéprávnosti, 

rozhodnutí o navrácení svéprávnosti, rozhodnutí o zrušení nebo změně původního rozhodnutí 

o omezení svéprávnosti, rozhodnutí o zrušení rozsudku podle § 42 ZŘS či rozhodnutí 

o prodloužení doby trvání omezení.105 Meritorním rozhodnutím je i rozhodnutí o podpůrném 

opatření vydané podle § 39 OZ, neboť soud prakticky rozhoduje o tom, že se svéprávnost 

posuzovaného neomezuje. Opačná by však byla situace, kdyby soud o podpůrném opatření 

rozhodoval v rámci samostatného řízení. Pak by rozhodnutí ve věci samé mělo formu 

usnesení, neboť se uplatní ustanovení § 25 ZŘS a zákon v tomto případě nestanovil jinak. 

Rozsudkem soud rozhoduje také v případě, že návrh na zahájení řízení o svéprávnosti 

zamítne, neshledá-li důvod pro zásah do svéprávnosti posuzovaného. Naopak formu usnesení 

bude mít rozhodnutí soudu o zastavení řízení podle § 16 ZŘS, neboť se jedná o rozhodnutí 

procesněprávní povahy106. 

Jelikož je rozhodnutí o svéprávnosti rozhodnutím ve statusových věcech (rozhoduje se 

jimi ve věci osobního stavu), je takové rozhodnutí podle § 27 ZŘS závazné erga omnes – 

překážka věci rozhodnuté (res iudicata) se vztahuje i k osobám, které nebyly účastníky řízení. 

Rozsudek o omezení svéprávnosti má konstitutivní účinky, neboť zakládá, mění nebo ruší 

                                                 
105 ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In: LAVICKÝ, 2015, op. cit. s. 131. 
106 Opačný názor zastává například Svoboda. Srov. SVOBODA, 2017, op. cit. s. 93. 
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práva a povinnosti. Z hlediska hmotného práva se tedy jedná o právní skutečnost. 

 Písemné vyhotovení rozsudku v řízení o svéprávnosti musí obsahovat obecné formální 

náležitosti podle § 157 OSŘ. Rozsudek však zároveň musí vyhovět hmotněprávním 

požadavkům stanoveným OZ. V případě, že se zasahuje do svéprávnosti posuzovaného, soud 

nesmí posuzovaného omezit v běžných záležitostech jeho každodenního života (§ 64 OZ), 

přičemž běžnými záležitostmi je nutno rozumět zejména: „Používat hromadné dopravní 

prostředky a platit jízdné, kupovat si věci běžné osobní potřeby, jako jídlo, ošacení, obuv, 

čisticí prostředky, objednat si běžnou opravu nebo úpravu věci, využívat poštovní služby, 

uspokojovat běžné kulturní a společenské potřeby“107. 

Rozsah a doba omezení svéprávnosti musí odpovídat schopnostem a možnostem 

člověka jednat v konkrétních záležitostech s přihlédnutím k individuálním projevům duševní 

poruchy. Základní východisko poskytuje § 57 OZ, který stanoví, že soud může člověka 

omezit ve svéprávnosti pouze v rozsahu, v jakém není pro nepřechodnou duševní poruchu 

schopen samostatně právně jednat, přičemž pouhé problémy při dorozumívání samy o sobě 

nejsou důvodem pro omezení svéprávnosti. Této problematice se podrobněji věnuje kapitola 

2.5.2 diplomové práce. 

Součástí rozsudku o omezení svéprávnosti je také výrok o ustanovení hmotněprávního 

opatrovníka. Řízení o ustanovení hmotněprávního opatrovníka je obligatorně zahájeno 

v případě, že soud má za to, že k omezení svéprávnosti přistoupí. Toto řízení je podle 

§ 46 ZŘS spojeno s řízením o svéprávnosti. Jak již bylo zmíněno, může být opatrovník 

posuzovanému ustanoven i v případě, že soud k omezení svéprávnosti nakonec nepřistoupí. 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 836/2017, upozorňuje, 

že jmenovat hmotněprávního opatrovníka posuzovanému a současně mu ponechat plnou 

svéprávnost je však vyloučeno v případě, že posuzovaný pro svou duševní chorobu není 

schopen prakticky žádného právního jednání. 

V praxi jsem se setkala s uplatněním tohoto postupu v případě, kdy posuzovaný byl po 

cévní mozkové příhodě trvale upoután na lůžko. Řízení o svéprávnosti bylo zahájeno na návrh 

manželky, která jej podala, aby za manžela mohla spravovat majetek a zařizovat záležitosti 

v bance. Vzhledem k tomu, že nebyly splněny předpoklady pro omezení svéprávnosti 

a posuzovanému nehrozila svým jednáním závažná újma, soud s ohledem na jeho zdravotní 

stav přistoupil k ustanovení manželky opatrovníkem, aniž by zároveň musel omezit jeho 

svéprávnost. Obecně je však vždy důležité posuzovat všechny okolnosti případu a na jejich 

základě následně rozhodnout o nejvhodnější formě ochrany posuzovaného. Ne vždy bude 

pouhé jmenování opatrovníka bez současného omezení svéprávnosti dostačující, v mnoha 

                                                 
107 ČUHELOVÁ, K., In.: LAVICKÝ, 2014, op. cit. s. 312. 
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případech naopak postačí využití mírnějšího a méně omezujícího opatření, aniž by 

svéprávnost posuzovaného musela být omezena. 

 Enunciát rozsudku musí dále obligatorně obsahovat i výrok o nákladech řízení. Podle 

§ 43 odst. 1 ZŘS náklady řízení platí108 stát a to včetně nákladů zastoupení posuzovaného 

procesním opatrovníkem, který mu byl soudem ustanoven podle § 37 odst. 1 ZŘS. Ostatní 

náklady právního zastoupení (náklady na zmocněnce) platí účastníci řízení. 

Podle § 43 odst. 2 ZŘS může soud přiznat náhradu nákladů řízení státu proti 

posuzovanému, lze-li to spravedlivě žádat. Toto ustanovení míří na situace, kdy posuzovaný 

zbytečně zavinil zahájení a vedení řízení o svéprávnosti – ať již bezdůvodným podáním 

návrhu na zahájení řízení nebo svým chováním, kterým vzbudil pochyby o své způsobilosti 

samostatně právně jednat. Svoboda109 zdůrazňuje, že pod ustanovení § 43 odst. 2 ZŘS nelze 

zahrnout situace svévolného podávání návrhů na zrušení nebo změnu rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti posuzovaným, ani takto rozhodnout o konkrétních nákladech řízení 

nesouvisejících s řízením jako celkem (tedy, že řízení bylo bezdůvodně zahájeno a vedeno). 

Jako příklad pak uvádí náklady spojené se soudním jednáním, na které se posuzovaný 

nedostavil, a z toho důvodu muselo být odročeno. O takových nákladech by se rozhodovalo 

podle § 147 OSŘ, který je v poměru speciality k obecné úpravě náhrady nákladů soudního 

řízení a uplatnila by se tzv. zásada zavinění. 

 Soud je podle § 158 odst. 2 OSŘ povinen stejnopis rozsudku doručit všem účastníkům 

řízení. Ustanovení § 41 ZŘS navíc ukládá soudu zvláštní povinnost učinit další vhodná 

opatření k tomu, aby se posuzovaný mohl vhodnou formou s obsahem rozsudku seznámit 

a měl jej k dispozici. Je nepochybné, že seznámit posuzovaného vhodnou formou s obsahem 

rozhodnutí by měli především opatrovník či posuzovaným zvolený zmocněnec. Soud jim za 

tímto účelem může takovou povinnost uložit a její splnění vynucovat pořádkovou pokutou 

podle § 53 OSŘ. Pokud by takové seznámení s obsahem rozhodnutí nebylo možné, učiní soud 

jiná vhodná opatření, například zašle rozhodnutí i s poučením vhodné osobě blízké či 

zdravotnickému zařízení. Vhodné opatření volí soud na základě skutkového stavu zjištěného 

                                                 
108 Přikláním se k názoru Svobody (Srov. SVOBODA, 2017, op. cit. s. 113–114), podle něhož se u § 43 odst. 1 

ZŘS jedná o legislativní nepřesnost, kdy ze systematického a logického výkladu ustanovení vyplývá, že 

namísto „placení nákladů“ by měl být užit termín „náhrada nákladů“. Pro placení nákladů účastníky řízení se 

pak postupuje podle § 140 a 141 OSŘ, kdy každý z účastníků řízení průběžně platí dle zásady zájmové ty 

náklady, které mu vznikají (například stravné, cestovné či náklady důkazů). Soud následně účastníkům 

všechny tyto náklady, s výjimkou nákladů právního zastoupení (vyjma nákladů procesního opatrovníka), 

nahradí. K použití § 23 ZŘS tak v řízení o svéprávnosti nedojde, neboť § 43 ZŘS jej v tomto směru zcela 

nahrazuje. K opačnému názoru se kloní Čuhelová a Pondikasová, které shrnují, že § 43 ZŘS míří jen na 

náklady státu v řízení o svéprávnosti. Pro náhradu nákladů účastníků řízení se pak uplatní § 23 ZŘS, podle 

něhož lze náhradu nákladů přiznat podle jeho výsledku, jen odůvodňují-li to okolnosti případu. Srov. 

ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In: LAVICKÝ, 2015, op. cit. s. 138. 
109 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 116–117. 
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v průběhu řízení. Nejpraktičtějším přístupem je bezpochyby položení otázky znalci, zda, 

v jaké míře a jakým způsobem je možné seznámit posuzovaného s rozhodnutím a jaká osoba 

by k takovému úkonu byla nejvhodnější. 

 

2.5.2 Rozsah a doba omezení svéprávnosti 

 

 Soud v rozsudku o omezení svéprávnosti kromě jiných skutečností vymezí podle 

§ 40 odst. 2 ZŘS rozsah a případně dobu trvání omezení. Podle nálezu Ústavního soudu ze 

dne 18. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 557/09, bude „při soudním rozhodování o omezení způsobilosti 

k právním úkonům (dnes svéprávnosti – pozn. autorky) vždy třeba důsledně dbát toho, aby 

nebyla omezována ve větším rozsahu, než je nezbytně třeba k ochraně základních práv třetích 

osob a jiných ústavně chráněných statků, v jejichž prospěch mají být základní práva 

omezovaného umenšena, přičemž jako krajní mez (k níž ne vždy je ovšem z hlediska principu 

proporcionality možné dospět) je třeba respektovat mez stanovenou čl. 4 odst. 4 Listiny. (…) 

Jinak řečeno – při rozhodování o omezení způsobilosti k právním úkonům (resp. o jeho 

rozsahu) se musí důsledně uplatňovat subsidiarita tohoto opatření“. 

 Rozsah omezení může být vymezen pozitivně nebo negativně. Negativní vymezení 

stanovuje záležitosti a rozsah, v jakém posuzovaný není způsobilý samostatně právně jednat. 

V ostatních záležitostech je pak oprávněn jednat bez omezení. Pozitivní vymezení naopak 

zakotvuje druhy úkonů, které je posuzovaný oprávněn platně činit, v ostatních záležitostech 

pak samostatně způsobilý jednat nebude.110 Pozitivní vymezení rozsahu způsobilosti 

posuzovaného samostatně právně jednat je nežádoucí a může lehce směřovat ke značnému 

okleštění práv posuzovaného, neboť nelze zaručit, že ve výroku rozhodnutí bude pamatováno 

na všechny oblasti, ve kterých je posuzovaný schopen právně jednat. Hlavním důvodem, který 

soudce k pozitivnímu vymezení vede, je skutečnost, že v případě negativního výčtu je 

v rozsudku nutné přistoupit k velmi rozsáhlému a podrobnému vymezení oblastí omezení, 

o jejichž úplnosti by navíc nikdy nemohla panovat úplná jistota.111 

Pozitivním výčtem omezení svéprávnosti je opouštěna ideologie nové právní úpravy 

přijaté OZ, kdy se vychází z koncepce, že člověk je za podmínek stanovených zákonem plně 

svéprávný a jeho svéprávnost může být rozhodnutím omezena. Koncepce považující 

posuzovaného za nesvéprávného, jemuž je pouze v určitých oblastech svéprávnost přiznána, 

je s ideologií OZ v přímém rozporu. Pozitivní výčet může navíc vést až k situaci odpovídající 

                                                 
110 SVOBODA, K. In: ŠVESTKA, 2014a, op. cit. s. 241. 
111 HROMADA, M., ŠÍMA, A. Praktické otázky omezování svéprávnosti. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 

2015. 2015(4). s. 122–123. ISSN 1211-4405. 
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omezení ve všech oblastech s výjimkou běžných záležitostí každodenního života – tedy 

k praktickému zbavení způsobilosti k právním úkonům jako za předchozí právní úpravy. 

Podle aktuální judikatury by již však takovéto omezení mělo být pouze výjimečné. Například 

v rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 6. 2014, sp. zn. 24 Co 193/2014, se 

soud přiklonil k závěru, že rozsah omezení může být vymezen i pozitivním výčtem, byť za 

splnění přísných podmínek: „Člověka, který zcela postrádá rozpoznávací a ovládací složku 

svého jednání a který bez cizí pomoci není schopen jakéhokoliv právního jednání v žádné 

oblasti svého života, je možné omezit ve svéprávnosti tak, že nemůže samostatně právně 

jednat v žádných záležitostech s výjimkou běžných záležitostí každodenního života.“ Nutno 

však ozřejmit, že v daném případě se jednalo o osobu trpící těžkou mentální retardací, která 

neuměla mluvit (pouze vydávala zvuky), číst, psát ani počítat, nechápala smysl peněz 

a nebyla schopna žádného právního jednání. 

 V této části diplomové práce je vhodné se zaměřit na jednotlivá právní jednání 

a záležitosti, ve kterých dochází k omezení svéprávnosti. Vždy je třeba pamatovat na 

§ 64 OZ, který zakazuje omezit svéprávnost člověka v běžných záležitostech každodenního 

života. Přestože se u obstarávání každodenních záležitostí jedná o právní jednání ve smyslu 

§ 545 OZ, je nepřípustné, aby byl posuzovaný z těchto běžných aktivit vyloučen. Navíc je 

často nereálné, aby je za něj obstarávala jiná osoba. 

Soud je při rozhodování o omezení svéprávnosti navíc omezen na právní jednání, 

u kterých je to s ohledem na poměry posuzovaného aktuální. Typicky tak soud nemůže 

posuzovat jeho způsobilost k výkonu rodičovské odpovědnosti, je-li bezdětný. Narodí-li se 

posuzovanému dítě později, soud postupem podle § 60 OZ přizpůsobí rozhodnutí aktuální 

situaci. 

Jednou z nejvýznamnějších otázek je způsobilost posuzovaného nakládat s finančními 

prostředky a spravovat své jmění. Soud zpravidla ve výroku rozsudku uvede, že osoba se 

omezuje ve svéprávnosti tak, že je schopna hospodařit s finančními prostředky 

nepřesahujícími konkrétní částku za určité období (například 2 000 Kč měsíčně). Pro oblast 

závazkových smluvních vztahů je rozhodující způsobilost posuzovaného pochopit smysl 

a účel uzavírané smlouvy. Pokud posuzovaný nebude schopen posoudit smysl smlouvy 

uzavřené s poskytovatelem telekomunikačních nebo finančních služeb, bude bezpochyby 

namístě ho v této oblasti omezit. Při omezení posuzovaného v oblasti nakládání s finančními 

prostředky však musí soud pamatovat také na to, že nelze omezit posuzovaného 

v samostatném jednání v běžných záležitostech každodenního života a omezení je tedy 

zapotřebí nastavit tak, aby mu takové jednání nebylo znemožněno. K tomu by došlo 

i v případě, pokud by soud omezil posuzovaného ve způsobilosti jakkoliv se smluvně 
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zavazovat (uzavírat všechny smlouvy) – neboť s daným finančním limitem bude posuzovaný 

typicky nakládat smluvně.112 

 Ze své zkušenosti vím, že v praxi toto omezení přináší celou řadu problémů. Soudy 

často určí částku, se kterou je posuzovaný způsobilý samostatně nakládat, neurčí již ale 

období, za které jeho nakládání s finančními prostředky nesmí určenou částku překročit. 

Jedná se o 2 000 Kč měsíčně? Denně? Několikrát denně, pokud jednotlivé platby nepřesáhnou 

částku 2 000 Kč? Odpověď na tyto otázky soud někdy nezodpoví ani v odůvodnění 

rozhodnutí o omezení svéprávnosti a je tedy velmi těžké takový výrok vykládat. Jak mají pak 

v praxi s takovou informací naložit například banky, jejichž klientem je osoba omezená ve 

svéprávnosti? V zájmu takové banky by pravděpodobně byl co nejpřísnější výklad vůči 

posuzovanému, neboť jen takový výklad zaručí co největší ochranu pro banku, byť na úkor 

klienta. Takový přístup se může zdát pochopitelným, ale z koncepce a zásad omezování 

svéprávnosti je nepřípustný, neboť banka by vlastně omezovala svéprávnost posuzovaného 

nad rozsah soudního rozhodnutí, byť svéprávnost může podle § 56 odst. 1 OZ omezit pouze 

soud. Dalším problémem je situace, jak má banka omezení nakládání s finančními prostředky 

zabezpečit. S penězi na účtu klienta bude bezpochyby disponovat hlavně opatrovník na 

základě předložení rozhodnutí o omezení svéprávnosti opatrovance. Opatrovanec, jakožto 

majitel účtu, je následně oprávněn platit kartou, na které jsou finanční prostředky nad určitou 

částku, určenou rozsudkem o omezení svéprávnosti, blokovány. V dnešní době internetového 

bankovnictví a dalšího množství možností nakládání s finančními prostředky si však v reálu 

nedokážu představit možnost banky zabránit všem neoprávněným platbám opatrovance. 

 Podle § 673 OZ nemůže osoba uzavřít manželství, jestliže byla v této oblasti ve 

svéprávnosti omezena. Jedná se o tzv. zákonnou překážku manželství. U posuzovaného se 

hodnotí zejména schopnost pochopit smysl, účel a důsledky uzavření manželství, dále zájem 

posuzovaného a zhodnocení zdravotního stavu s ohledem na výkon manželských povinností 

a dosažení účelu manželství113. Jak již bylo uvedeno výše, bude soud o způsobilosti 

posuzovaného uzavřít manželství rozhodovat až v okamžiku, kdy to bude aktuální – tedy 

i s ohledem na konkrétní osobu, se kterou by posuzovaný chtěl vstoupit do manželství. Dojde-

li i přes omezení ve svéprávnosti jednoho z manželů k uzavření manželství, jedná se 

o manželství neplatné, přičemž některý z manželů se může této neplatnosti podle § 680 OZ 

dovolat. Nelze však opomenout § 683 OZ, podle něhož nelze manželství prohlásit za 

neplatné, jestliže v manželství bylo počato dítě, které se narodilo živé. 

                                                 
112 BÍLÝ, M. In: SVOBODA, 2015, op. cit., s. 89–90. 
113 Hlavním účelem manželství je podle § 655 OZ založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora 

a pomoc. 
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 Významným ustanovením je § 865 odst. 2 OZ, který stanoví, že v případě omezení 

svéprávnosti osoby, která je rodičem, musí soud v rozhodnutí o omezení svéprávnosti 

rozhodnout také o rodičovské odpovědnosti posuzovaného. Jak už jsem psala výše, lze 

rodičovskou odpovědnost omezit až poté, co se posuzovaný stane rodičem dítěte, neboť 

rozhodujícím kritériem je zájem dítěte. Z tohoto důvodu se také hodnotí schopnost výkonu 

rodičovské odpovědnosti ohledně každého z dětí posuzovaného zvlášť. U posuzovaného soud 

hodnotí schopnost vykonávat jednotlivé složky rodičovské odpovědnosti – tedy o dítě 

pečovat, zajistit jeho ochranu, výchovu a vzdělání, schopnost udržovat osobní styk s dítětem, 

určit místo jeho bydliště, spravovat jmění a dítě zastupovat. Schopnosti posuzovaného 

vykonávat jednotlivé složky rodičovské odpovědnosti potom bude reflektovat výrok 

rozhodnutí o omezení svéprávnosti.114 

Výkon rodičovské odpovědnosti se okamžikem právní moci omezení svéprávnosti 

v oblasti rodičovské odpovědnosti podle § 868 OZ pozastavuje. Nejvyšší soud ve svém 

rozsudku ze dne 14. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 6047/2017, shrnuje: „Pozastavení výkonu 

rodičovské odpovědnosti může být vysloveno jen tehdy, kdy podle objektivního důvodu 

vylučujícího její výkon takové opatření nezbytně vyžaduje zájem dítěte. I v takové situaci, kdy 

je dán zájem dítěte na úpravě již nastolených rodinných vztahů, je třeba při výběru 

konkrétního opatření přestavujícího zásah do práva na rodinný život zvažovat jeho 

přiměřenost. Jinými slovy, lze-li legitimního cíle dosáhnout mírnějšími prostředky, než jaké 

jsou některým z účastníků navrhovány, pak je na místě (sic!) zvažovat tento mírnější zásah.“ 

Na základě rozhodnutí soudu může být posuzovanému zachován výkon povinnosti 

a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem, neboť i v případě, že rodič bude ve své 

rodičovské odpovědnosti omezen na minimum, je zpravidla stále v zájmu dítěte, aby se mohlo 

se svým rodičem nadále stýkat. Zákon soudu v § 872 OZ ukládá zvláštní povinnost zkoumat, 

zda i přesto, že je nutné přistoupit k omezení svéprávnosti v oblasti rodičovské odpovědnosti, 

má být omezena i jeho svéprávnost v oblasti osobního styku s dítětem. Toto ustanovení 

odpovídá i judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, který v rozsudku Voleský v. Česká 

republika ze dne 29. 6. 2004, č. stížnosti 63627/00, uvádí: „Být spolu je pro rodiče a jeho dítě 

jeden ze základních prvků rodinného života, a to i v případě, pokud se vztah rodičů rozpadl. 

Je-li prokázána existence rodinného pouta, měl by stát v zásadě jednat tak, aby umožnil rozvoj 

tohoto pouta a měl by přijmout vhodná opatření k navázání styku mezi dotyčným rodičem 

a jeho dítětem.“ Pokud k omezení rodičovské odpovědnosti ve styku s dítětem nedojde, soud 

v rozhodnutí o úpravě styku s dítětem určí podmínky pro tento styk, zejména jeho rozsah, 

dobu a místo styku, další osoby přítomné styku posuzovaného s dítětem aj. V případě, že soud 

                                                 
114 BÍLÝ M. In: SVOBODA, 2015, op. cit. s. 92–95. 



42 

 

o právu styku posuzovaného s dítětem výslovně nerozhodne, ale zároveň svéprávnost 

posuzovaného v oblasti rodičovské odpovědnosti omezí, platí, že posuzovaný v oblasti styku 

s dítětem omezen je.115 

Je významné si uvědomit, že i přesto, že rodič nebyl výslovně omezen v oblasti 

rodičovské odpovědnosti, bude mít omezení svéprávnosti i v takovém případě dopad na jeho 

rodičovskou odpovědnost, a to konkrétně v oblasti práva zastupování dítěte. Neboť za situace, 

že v určité záležitosti není posuzovaný způsobilý jednat sám za sebe (například v případě 

smluvního omezení), nemůže v takové záležitosti ani zastupovat své nezletilé dítě.116 

 Další oblastí, ve které soud posuzuje způsobilost posuzovaného právně jednat, je 

osvojení dítěte a udělení souhlasu s osvojením. Soud bude zkoumat, zda je posuzovaný 

schopen pochopit smysl a důsledky takového právního jednání. Ustanovení § 812 OZ 

výslovně stanovuje, že rodič nemá právo právně jednat ve věci osvojení včetně udělení 

souhlasu s osvojením svého biologického dítěte v případě, že byl v této oblasti omezen ve 

svéprávnosti. Podle jazykového výkladu ustanovení § 873 OZ musí soud v této oblasti 

posuzovaného omezit výslovně ve výroku rozhodnutí, nad rámec rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti k výkonu rodičovské odpovědnosti. Soud bude o omezení schopnosti právně 

jednat v oblasti osvojení opět rozhodovat až v případě, kdy je to nutné, tedy v souvislosti 

s konkrétním osvojením a osvojencem. Dle Zuklínové117 je požadavek, aby bylo k omezení 

přikročeno výslovným výrokem, odůvodněn významem tohoto biologického práva. 

Soud dále může omezit posuzovaného v právním jednání týkajícím se popření a určení 

otcovství. Podle § 780 OZ může osoba, která není plně svéprávná, své otcovství deklarovat 

pouze před soudem. Ten si otázku jeho způsobilosti posoudí v rámci tzv. předběžné otázky. 

Z důvodu ochrany posuzovaného je tedy vyloučeno, aby souhlasné prohlášení bylo činěno 

před matričním úředníkem. Jelikož je učinění souhlasného prohlášení právním jednáním 

osobní povahy, je překvapivé, že zákon v § 780 OZ počítá s tím, že toto prohlášení může 

namísto opatrovance učinit jeho opatrovník. V praxi hmotněprávní opatrovník nemůže mít 

povědomí o tom, zda je opatrovanec skutečně otcem dítěte. Souhlasím proto s Šínovou118, 

která považuje možnost opatrovníka jednat za opatrovance v oblasti souhlasného prohlášení 

za nevhodnou a zpravidla i nerealizovatelnou. 

Další oblastí, ve které se posuzuje způsobilost posuzovaného samostatně právně 

                                                 
115 BÍLÝ M. In: SVOBODA, 2015, op. cit. s. 93. 
116 SCHÖN, M. Výkon rodičovské odpovědnosti rodičem s omezenou svéprávností. Právní rozhledy. Praha: 

C. H. Beck. 2014. 2014(13–14). s. 494. ISSN 1211-4405. 
117 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014b. s. 477. ISBN 978-80-7478-369-2. 
118 ŠÍNOVÁ, R. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655–975. 

Praha: Leges, 2016. s. 913. ISBN 978-80-7502-004-8. 
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jednat, je schopnost rozhodovat o svém zdravotním stavu, léčbě, poskytnutí zdravotních 

služeb a zásazích do své duševní a tělesné integrity. Bílý119 upozorňuje, že se jedná o dvě 

odlišné kategorie, přičemž o jejich omezení soud rozhoduje zvlášť, neboť uzavírání smlouvy 

o poskytování zdravotních služeb je majetkovým právem, kdežto přivolení k zásahu do 

integrity je právem osobnostním. I člověk omezený ve svéprávnosti má způsobilost k udělení 

souhlasu k zásahu do své tělesné integrity, je-li toho schopen. Nelze opomenout ani § 100 OZ, 

ve kterém je pamatováno na přání osoby v této oblasti omezené ve svéprávnosti – má-li být 

zasaženo do integrity takové osoby a ta takovému zákroku vážně odporuje, lze do integrity 

zasáhnout pouze na základě souhlasu soudu vydaného ve zvláštním řízení. Obdobně výše 

uvedené platí i pro situace opačné – pokud si osoba omezená ve svéprávnosti přeje zásah do 

své integrity a opatrovník120 s takovým zásahem nesouhlasí, je zákrok možné provést se 

souhlasem soudu. Návrh na udělení souhlasu k zákroku pak může podat osoba omezená ve 

svéprávnosti nebo osoba jí blízká. Osoba omezená ve svéprávnosti má tak v tomto případě 

přiznanou plnou procesní způsobilost.121 Omezení svéprávnosti by se mělo týkat pouze 

závažných, plánovaných zákroků, ke kterým je vyžadováno udělení písemného 

informovaného souhlasu. U neodkladných nebo akutních zákroků obsahuje podrobnější 

úpravu zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

Ve způsobilosti k aktivnímu a pasivnímu volebnímu právu zaznamenala judikatura 

v poslední době významný posun. V současnosti je nejvýznamnějším závěrem judikatury 

sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. Cpjn 23/2016. Do doby 

přijetí tohoto stanoviska měly soudy nižšího stupně rozdílný přístup k otázce, zda se omezení 

svéprávnosti má vztahovat i na schopnost posuzovaného volit a být volen a případně zda o 

omezení volebního práva musí být rozhodnuto v samostatném výroku. Sama jsem se v praxi 

(ještě před vydáním výše uvedeného stanoviska) setkala s případem, kdy soud trval na tom, že 

ve výroku ani v odůvodnění rozsudku o omezení svéprávnosti osoby trpící pokročilou fází 

Alzheimerovy choroby nepřikročí k omezení svéprávnosti v oblasti volebního práva. Naopak 

státní zastupitelství zastávalo názor, že v rozsudku o omezení svéprávnosti (kde došlo k 

omezení prakticky ve všech oblastech na minimum) musí být výslovně rozhodnuto i o 

způsobilosti k výkonu volebního práva. Tím došlo k docela absurdní situaci, kdy se řízení 

opakovaným podáváním opravných prostředků protahovalo, ačkoliv z mého pohledu v zájmu 

posuzovaného bylo bezpochyby co nejrychlejší vydání rozhodnutí. 

                                                 
119 BÍLÝ, M. In: SVOBODA, 2015, op. cit. s. 92. 
120 Zákon mluví pouze o zákonném zástupci, nikoliv opatrovníku. Souhlasím však s Čuhelovou, podle které je 

u osob omezených ve svéprávnosti nutné aplikovat toto ustanovení i na opatrovníka. Srov. ČUHELOVÁ K., 

In.: LAVICKÝ, 2014, op. cit. s. 293. 
121 TŮMA, P. In: LAVICKÝ, 2014, op. cit. s. 576–577. 
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 Soudy v některých případech nechtěly rozhodovat o omezení svéprávnosti v oblasti 

volebního práva s odůvodněním, že výkon volebního práva je záležitostí nikoliv 

soukromoprávní, ale veřejnoprávní. Volební zákon stanovuje, že překážkou pro výkon 

volebního práva je mimo jiné i omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, avšak žádná 

zákonná úprava pravomoc civilních soudů rozhodovat o omezení ve výkonu volebního práva 

nezakládá. Ústavní soud svým nálezem ze dne 12. 7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 3102/08, judikoval, 

že zásah civilního soudu do veřejného práva člověka v případě posuzování svéprávnosti je 

legitimní. Dle výše zmíněného stanoviska Nejvyššího soudu není změna právní úpravy 

důvodem, aby závěr Ústavního soudu přestal být aplikovatelný122: „Zájmy soukromoprávní 

na jedné straně a veřejnoprávní na straně druhé (zde ve prospěch ustavení podmínek 

rozumného, vážného a odpovědného volebního aktu) tedy nestojí až tak příkře proti sobě, jak 

se na první pohled formálně zdá; rozhodl-li se zákonodárce tyto zájmy navzájem 

"neoddělovat", pak není důvod k principiálnímu či jinak silnému protestu.“ Soud tedy shrnul, 

že „v řízení o omezení svéprávnosti je soud oprávněn rozhodnout i o tom, zda se posuzovaná 

osoba omezuje ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. (…) Omezit posuzovanou osobu ve 

svéprávnosti k výkonu volebního práva lze jen výrokem soudního rozhodnutí (výslovně)“. 

Nejvyšší soud dále vyslovil požadavek, aby v případě, že soud neshledá důvod pro omezení 

svéprávnosti v oblasti volebního práva, bylo z odůvodnění zřejmé, že se soud touto otázkou 

zabýval a na základě jakých skutečností se rozhodl posuzovaného ve svéprávnosti v této 

oblasti neomezit. 

Osobně se se závěry stanoviska Nejvyššího soudu neztotožňuji. Současná koncepce 

omezování svéprávnosti přijatá OZ je postavena na zájmu posuzovaného, a nikoliv na zájmu 

společnosti, navíc i čl. 29 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením zajišťuje osobám 

se zdravotním postižením jejich politická práva včetně práva volit a být volen. Mám za to, že 

výkonem aktivního volebního práva nehrozí posuzovanému závažná újma a lze polemizovat 

i nad újmou, která by měla hrozit společnosti (byť újma hrozící společnosti, a nikoliv 

posuzovanému, není pro rozhodnutí o omezení svéprávnosti podstatná). Pro omezení 

svéprávnosti ve výkonu aktivního volebního práva neshledávám tedy naplnění jednoho 

z předpokladů pro omezení svéprávnosti, a to závažnou újmu hrozící posuzovanému. Nevidím 

tedy důvod, proč by soud zároveň s omezením svéprávnosti měl rozhodovat i o omezení 

aktivního volebního práva. Omezení ve svéprávnosti by pak podle mého názoru mělo být 

namístě pouze u pasivního volebního práva – tady již posuzovanému v některých případech 

                                                 
122 Oproti tomuto závěru stojí odlišné stanovisko JUDr. Roberta Waltra, který má naopak za to, že po přijetí OZ 

již soudy nejsou oprávněny rozhodovat o omezení svéprávnosti posuzovaného k výkonu volebního práva, 

neboť změna právní úpravy a koncepce omezování svéprávnosti po roce 2013 byla tak podstatná, že závěr 

Ústavního soudu, vyslovený v nálezu sp. zn. IV. ÚS 3102/08, přestal být použitelný. 
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skutečně může hrozit závažná újma a soud by měl po zhodnocení všech relevantních 

skutečností posoudit, zda přistoupí k omezení svéprávnosti i v této oblasti. 

 Další nedostatek spatřuji ve skutečnosti, že pravomoc soudu rozhodovat o omezení 

svéprávnosti ve výkonu volebního práva není legislativně nijak zakotvena. Je to zákonodárce 

a nikoliv soud (byť Nejvyšší soud), kdo by měl stanovit pravidla, za kterých lze k omezení 

svéprávnosti přistoupit. De lege ferenda bych proto navrhovala přijmout hmotněprávní úpravu 

výslovně zakládající pravomoc soudu rozhodovat o způsobilosti k výkonu volebního práva 

posuzovaného. 

 Soud v řízení hodnotí i způsobilost posuzovaného pořizovat pro případ smrti. 

Ustanovení § 1528 odst. 1 OZ umožňuje pořizovat pro případ smrti i lidem, jejichž 

svéprávnost byla omezena, a to formou veřejné listiny123. Toto omezení vyplývá přímo ze 

zákona, nemusí být tedy nutně uvedeno ve výroku rozhodnutí. Osoby omezené ve 

svéprávnosti však mohou pořizovat pouze v rámci svého omezení – pokud byla jejich 

způsobilost jednat v oblasti pořizování pro případ smrti zcela omezena, pak taková osoba 

nemůže platně pořizovat ani formou veřejné listiny. Podle § 1527 OZ platí, že i osoba, která 

byla v pořizovací způsobilosti omezena, je přesto způsobilá platně pořizovat v rámci svého 

omezení v jakékoliv formě, pokud se její zdravotní stav zlepšil do té míry, že je schopna 

projevit svou vlastní vůli. Důvodová zpráva k § 1527 OZ124 toto ustanovení odůvodňuje 

následovně: „Není však úmyslem zcela vyloučit pořizovací způsobilost těchto lidí (osob 

omezených v pořizovací způsobilosti – pozn. autorky) jen proto, že se něco stalo v období 

vyměřeném právními mocemi soudního výroku: rozhodovat musí věcná stránka, a proto se 

nevylučuje možnost učinit poslední pořízení v odpovídajícím zdravotním stavu.“ Soudní 

komisař hodnotí pořizovací způsobilost zůstavitele omezeného ve svéprávnosti v dědickém 

řízení v rámci tzv. předběžné otázky, typicky na základě znaleckého posudku a dalších 

dostupných podkladů. Nelze-li bez pochybností určit, zda se posuzovaný uzdravil a je tedy 

způsobilý platně pořizovat, platí, že se jeho zdravotní stav nezměnil a ke změně jeho 

pořizovací způsobilosti nedošlo.125 Je nutné si uvědomit, že i výrok o omezení způsobilosti 

posuzovaného nakládat s finančními prostředky do určité výše je v podstatě omezením 

pořizovací způsobilosti.126 

V případě dědické smlouvy zákon přímo v § 1584 odst. 1 OZ stanoví, že byla-li 

svéprávnost zůstavitele omezena, není oprávněn dědickou smlouvu uzavřít. Soud tedy nemusí 

o způsobilosti posuzovaného uzavřít dědickou smlouvu rozhodovat samostatným výrokem. 

                                                 
123 Veřejnou listinou podle § 3026 odst. 2 OZ rozumíme notářský zápis. 
124 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
125 BÍLÝ, M. In: SVOBODA, 2015, op. cit. s. 94. 
126 ČUHELOVÁ, K. In: LAVICKÝ, 2014, op. cit. s. 295. 
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Takové osobě je však umožněno dědickou smlouvu uzavřít a závazek z ní změnit se 

souhlasem opatrovníka. 

 Omezení svéprávnosti může mít vliv i na členství společníka ve společnosti, pokud by 

členství osoby omezené ve svéprávnosti bylo na újmu společnosti. V takovém případě může 

být společník podle § 2740 OZ ze společnosti vyloučen. Možnost vyloučení společníka ze 

společnosti je však důsledkem samotného omezení svéprávnosti – ve výroku rozhodnutí proto 

není zapotřebí takové informace uvádět. O újmě společnosti můžeme dle Svobody127 hovořit 

zejména v případě, že společník bude zároveň automaticky ze zákona členem statutárního 

orgánu společnosti (například u osobních společností). Naopak v případě, že posuzovaný byl 

do funkce statutárního orgánu zvolen a až následně dojde k omezení jeho svéprávnosti, 

pozbývá předpoklad pro výkon funkce a podle § 155 odst. 1 OZ jeho funkce ex lege zaniká. 

Ustanovení § 152 odst. 3 OZ současně upravuje i výjimku z předpokladu plné svéprávnosti 

pro výkon funkce člena statutárního orgánu a to v případě, je-li hlavní činnost právnické 

osoby zaměřena na osoby s omezenou svéprávností a zároveň není-li hlavním účelem této 

právnické osoby podnikání. Vyloučit požadavek plné svéprávnosti k výkonu funkce 

statutárního orgánu pak může zakladatelské právní jednání. Mezi takové právnické osoby 

můžeme dle Dvořáka128 zařadit například právnickou osobu provozující sociální ústav. 

V praxi si lze však obtížně představit, jak osoba omezená ve svéprávnosti bude funkci člena 

statutárního orgánu zastávat a plnit další požadavky s touto funkcí související, například 

jednat s péčí řádného hospodáře podle § 159 OZ. 

 Co se procesní způsobilosti týče, soud nemůže rozhodnout o omezení svéprávnosti ve 

vztahu k procesním úkonům. Zákon v § 20 odst. 1 OSŘ stanoví, že „každý může před soudem 

jako účastník samostatně jednat v tom rozsahu, v jakém je svéprávný“. A contrario tedy 

člověk, jenž byl ve svéprávnosti omezen, je v řízení způsobilý samostatně jednat v rozsahu, 

v jakém k omezení jeho svéprávnosti nedošlo. V ostatních případech musí být zastoupen. 

 Soud posuzuje schopnost posuzovaného samostatně právně jednat i v dalších 

oblastech, například při správě cizího majetku, u umělého oplodnění, sterilizaci aj., pokud je 

takové rozhodnutí v době rozhodnutí o omezení svéprávnosti aktuální.129 Soud by měl 

v rozhodnutí komplexně, jedinečně a adresně posoudit všechny záležitosti, ve kterých 

posuzovaný jedná a může jednat. 

Soud ve výroku rozhodnutí rozhoduje také o době trvání omezení svéprávnosti. Dobu 

trvání omezení lze stanovit konkrétní lhůtou, v souvislosti s určitou záležitostí130 nebo na 

                                                 
127 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 99–100. 
128 DVOŘÁK, T. In: ŠVESTKA, 2014a, op. cit. s. 520. 
129 ČUHELOVÁ, K. In: LAVICKÝ, 2014, op. cit. s. 288. 
130 Jako příklad lze uvést omezení svéprávnosti v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy k bytu – svéprávnost 
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dobu nutnou pro vyřízení této záležitosti. Svéprávnost člověka lze podle současné právní 

úpravy omezit nejdéle na dobu trvání tří let běžící ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o omezení svéprávnosti. Soud však může rozhodnout o omezení svéprávnosti na dobu pěti let, 

je-li zjevné, že se stav posuzovaného v průběhu této doby nezlepší. Tato možnost byla 

zavedena do právního řádu novelou OZ přijatou z. č. 460/2016 Sb., s účinností od 28. 2. 2017. 

Přijetí novely je dle důvodové zprávy131 důsledek vyslyšení připomínek soudní praxe 

a veřejnosti. Nutnost pravidelných přezkumů ve tříletých intervalech představovala nadměrné 

a nepřiměřené zatěžování justice i zatěžování posuzovaných samotných, neboť v některých 

případech ani z lékařského hlediska není v tříletém období možné vyléčení jejich choroby.132 

Ke zjednodušení a zefektivnění přezkoumávání omezení svéprávnosti má přispět i současně 

přijatá novela ZŘS doplňující § 38 o nový odst. 4, upravující problematiku opakovaných 

znaleckých posudků (podrobněji viz kapitola 2.4 této diplomové práce). 

 Osobně mám za to, že přijatá novela je krokem správným směrem. U méně závažných 

duševních chorob typu lehká mentální retardace, kde lze do budoucna předpokládat zlepšení 

zdravotního stavu, soudu ničemu nebrání omezit svéprávnost posuzovaného i na dobu kratší 

než tři roky. Naopak u osob těžce postižených, kde není předpoklad alespoň částečného 

vyléčení duševní choroby, představuje pětiletá doba rozumnou rovnováhu mezi požadavkem 

na menší zatíženost soudů a soudních znalců a zaručením naplnění požadavků stanovených 

Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. 

 Po uplynutí doby trvání omezení zanikají ex nunc konstitutivní účinky rozsudku 

o omezení svéprávnosti a osoba omezená ve svéprávnosti nabyde znovu plnou svéprávnost, 

nebylo-li o jejím omezení již znovu rozhodnuto, nebo nebylo-li rozhodnuto o prodloužení 

doby trvání omezení. Prodloužit dobu omezení podle § 59 odst. 2 OZ lze pouze na dobu 

trvání „řízení o prodloužení doby omezení“ a to až do nabytí právní moci rozhodnutí 

vydaného v takovém řízení, maximálně však na dobu jednoho roku od zahájení řízení. 

Podle Svobody133 lze gramatickým výkladem ustanovení § 40 odst. 2 ZŘS dospět 

k závěru, že doba trvání omezení nemusí být v rozsudku o omezení svéprávnosti výslovně 

přímo stanovena a v takovém případě se bude jednat o omezení v maximální délce trvání, 

tedy tří let (v době vydání publikace ještě nebyla přijata novela § 59 odst. 1 OZ se zakotvením 

možnosti pětileté doby omezení svéprávnosti). Úmysl soudce omezit posuzovaného na 

                                                                                                                                                         
pak bude omezena v rozsahu uvedeném v rozhodnutí a pouze v souvislosti s touto záležitostí. Jejím 

provedením omezení zanikne. 
131 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č.89/2012 Sb., občanský 

zákoník, a další související zákony, sněmovní tisk č. 642/0, 7. volební období, 2013–2017. 
132 Jako příklad důvodová zpráva uvádí nevyléčitelné duševní choroby typu stařecká demence, těžká mentální 

retardace, Downův syndrom či autismus. 
133 SVOBODA, K. In: ŠVESTKA, 2014a, op. cit. s. 241. 
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maximální dobu však musí jednoznačně vyplynout z odůvodnění rozhodnutí. V případě, že 

ani z odůvodnění nelze jednoznačně určit, na jakou dobu k omezení svéprávnosti došlo, soud 

rozhodnutí doplní tzv. doplňujícím rozsudkem podle § 166 OSŘ, který lze vydat kdykoliv, 

a to i bez návrhu. V jiné publikaci vydané již po účinnosti výše uvedené novely Svoboda134 

dále rozvádí, že pokud soud ve výroku nestanoví délku trvání omezení svéprávnosti, bude se 

i nadále jednat o omezení na dobu trvání tří let. A to i v případě, že by z odůvodnění rozsudku 

vyplývalo, že byly splněny podmínky pro omezení na délku pěti let. S tímto názorem plně 

souhlasím a podle mého názoru není ani jiný výklad přípustný, neboť v opačném případě by 

se bezpochyby jednalo o nepřijatelný zásah do práv a zájmů posuzovaného. 

Současná právní úprava tedy již odpovídá dřívějším závěrům judikatury135 

a požadavkům mezinárodního práva zakotveným zejména v Úmluvě o právech osob se 

zdravotním postižením, podle nichž lze svéprávnost omezit pouze po dobu nezbytně nutnou 

a po dobu trvání důvodů vedoucích k jejímu omezení. 

 

2.5.3 Opatrovník 

 

Jedním z obligatorních výroků rozsudku o omezení svéprávnosti je určení osoby 

opatrovníka. Jak jsem již uváděla, nedojde-li k zastavení řízení o svéprávnosti podle 

§ 35 odst. 2 ZŘS, je soud v souladu s § 46 ZŘS povinen zahájit řízení ve věcech opatrovnictví 

člověka a následně toto řízení spojit s řízením o svéprávnosti. O spojení soud rozhoduje 

usnesením, proti kterému není odvolání přípustné, neboť se jedná o usnesení upravující 

vedení řízení [§ 202 odst. 1 písm. a) OSŘ]. Hlavním důvodem pro spojení obou řízení je 

skutečnost, že nemůže dojít k průtahům mezi omezením svéprávnosti posuzovaného 

a jmenováním jeho opatrovníka.136 Nicméně nelze vyloučit, že v řízení nakonec k omezení 

svéprávnosti nedojde a nebude tedy zapotřebí opatrovníka jmenovat. 

Při výběru osoby opatrovníka přihlédne soud k přání posuzovaného (dále také 

„opatrovance“). Pokud posuzovaný před omezením svéprávnosti učinil předběžné prohlášení, 

ve kterém došlo k určení osoby budoucího opatrovníka, soud z tohoto určení vychází za 

předpokladu splnění podmínek uvedených v § 61 OZ – tedy, že určená osoba se jmenováním 

do funkce souhlasí a že splňuje předpoklady pro její výkon. Pokud však k sepsání 

předběžného prohlášení nedošlo nebo má být opatrovníkem jmenována jiná osoba než ta 

určená předběžným prohlášením, soud vybere osobu opatrovníka v souladu s § 62 OZ. 

                                                 
134 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 101. 
135 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2009, sp. zn. 30 Cdo 4582/2008; rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 22. 9. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2185/2010. 
136 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04. 
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Zohlední přitom kromě přání posuzovaného i jeho potřeby a podněty osob posuzovanému 

blízkých137, sledují-li jeho prospěch. Soud by však měl vždy dbát o to, aby výběrem osoby 

opatrovníka nezaložil nedůvěru mezi posuzovaným a opatrovníkem. 

Soud není povinen osobu určenou v předběžném prohlášení opatrovníkem jmenovat138 

a to například v případě trvalého střetu zájmů opatrovníka a opatrovance – v takovém případě 

by bylo namístě předběžné prohlášení podle § 43 OZ zrušit. Pokud není soud povinen 

opatrovníkem jmenovat osobu určenou v předběžném prohlášení, tím spíše není povinen 

jmenovat ani osobu navrženou jiným způsobem, neboť z dikce zákona je zřejmé, že osoba 

určená předběžným prohlášením je jasně preferována před osobou navrženou podle § 62 OZ. 

Ustanovení § 63 OZ stanovuje podmínky, které musí osoba opatrovníka splňovat. 

Opatrovníkem může být jmenována pouze osoba, která je plně svéprávná, neboť osoba, která 

by sama nebyla způsobilá samostatně právně jednat, by opatrovance nemohla náležitě 

zastupovat a tím chránit jeho zájmy a naplňovat jeho práva (což je podle § 457 OZ cílem 

opatrovnictví). Z výkonu funkce opatrovníka jsou dále vyloučeny osoby, jejichž zájmy jsou 

v rozporu se zájmy opatrovance. Stejně tak není možně jmenovat opatrovníkem 

provozovatele zařízení, kde posuzovaný pobývá nebo které mu poskytuje služby, nebo osobu 

závislou na takovém zařízení. Jako příklad zařízení lze uvést léčebný ústav či dům 

s pečovatelskou službou, osobou závislou na zařízení pak bude typicky zaměstnanec takového 

zařízení.139 

Opatrovníkem nemusí být vždy jen fyzická osoba. Často je v praxi opatrovníkem 

jmenován tzv. veřejný opatrovník podle § 471 odst. 2, odst. 3 OZ. Veřejným opatrovníkem 

může být obec, ve které má opatrovanec bydliště, nebo právnická osoba obcí za tímto účelem 

zřízená. Veřejný opatrovník je posuzovanému jmenován až v případě, kdy nelze najít jinou 

vhodnou fyzickou osobu, která by mohla funkci vykonávat a může být do funkce jmenován 

i bez svého souhlasu. Jmenování veřejného opatrovníka je chápáno jako krajní prostředek – 

pokud tedy existuje osoba, která se chce stát opatrovníkem posuzovaného, musí soud náležitě 

zvážit, z jakých důvodů takovou osobu opatrovníkem nejmenovat a tento svůj postup 

následně náležitě odůvodnit.140 

Zákon v § 65 OZ upravuje problematiku překročení oprávnění opatrovancem, tedy 

případy, kdy opatrovanec právně jednal sám, aniž by k tomu byl oprávněn. Ustanovení 

                                                 
137 K pojmu osoba blízká podrobněji viz § 22 OZ. 
138 Podle mého názoru se však bude jednat o zcela výjimečné situace, neboť je třeba si uvědomit, že platné 

předběžné prohlášení učinil posuzovaný v době, kdy byl ještě zcela svéprávný a je tak třeba respektovat jeho 

vůli. 
139 DVOŘÁK, B. In: MELZER, 2013, op. cit. s. 453. 
140 POSPÍŠILOVÁ, E. Rozhodování v oblasti posuzování hendikepovaných osob. Bulletin advokacie. Praha: 

Česká advokátní komora. 2016, 2016(12). s. 42–43. ISSN 1210-6348. 
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vychází ze zásady uvedené v § 581 OZ, podle kterého je neplatné takové právní jednání, 

k němuž osoba nemající plnou svéprávnost není způsobilá a dále zásady obsažené 

v § 574 OZ, podle kterého je právní jednání nutné považovat spíše za platné než za neplatné – 

OZ tedy vyzdvihuje svobodnou vůli člověka a preferuje v případě neplatnosti neplatnost 

relativní. Nová právní úprava je zejména důsledkem kritiky předchozí právní úpravy, podle 

které právní úkony, jež činila osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům (nebo v ní 

omezená v případech, kdy nemohla samostatně právně jednat), byly považovány za absolutně 

neplatné. 

Podle § 65 odst. 1 OZ se tedy v případech, kdy jednal opatrovanec samostatně, ačkoliv 

měl jednat společně s opatrovníkem, bude zpravidla jednat o právní jednání relativně 

neplatné141 – neplatnosti právního jednání se však lze dovolat pouze v případě, že jednání 

bylo posuzovanému na újmu.142 Neplatnými pak budou zejména hospodářsky nevýhodná 

právní jednání, kdy hodnota protiplnění nebude odpovídat hodnotě poskytnutého plnění. 

Druhá věta § 65 odst. 1 OZ zmocňuje soud ke změně opatrovancových povinností na základě 

rozhodnutí soudu. Soudní rozhodnutí má v takovém případě konstitutivní povahu a soud 

může ke změně povinností přistoupit i z úřední povinnosti, neboť při svém rozhodování není 

vázán návrhy stran.143 

V případě, kdy opatrovanec jednal samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, 

může dojít k ratihabici neplatného právního jednání dodatečným souhlasem opatrovníka. 

Jako příklad lze uvést rekonstrukci bytu za částku, která výrazně převyšuje finanční limit 

stanovený v rozsudku o omezení svéprávnosti – opatrovník je povinen hodnotit, zda jednání 

bylo v souladu s přáním opatrovance, jedná se o právní jednání pro opatrovance přínosné, 

není mu na újmu a je v jeho finančních možnostech. V případě, že právní jednání schválí, je 

následně považováno za platné a jeho neplatnost již nelze namítat. 

Zákon v § 65 odst. 2 OZ umožňuje dodatečnou ratihabici právního jednání 

i samotným schválením opatrovancem poté, co nabyde plné svéprávnosti. Typicky se bude 

jednat o právní jednání učiněná za situace, kdy je již vedeno řízení o změně či zrušení 

původního rozsudku o omezení svéprávnosti a lze očekávat, že posuzovaný nabyde plnou 

svéprávnost, případně že bude ve svéprávnosti omezen mírněji než doposud. V případě, že 

                                                 
141 Osobně souhlasím s názorem Svobody, podle kterého se v některých případech i v současnosti může jednat 

o absolutně neplatné jednání. Potom soud k neplatnosti takového právního jednání přihlédne i bez návrhu. 

Jako příklad uvádí případy, kdy je již ze samotného obsahu a předpokládaných následků právního jednání 

újma způsobená opatrovanci zcela zjevná – například pokud opatrovanec daruje svou nemovitost. Srov. 

SVOBODA, K. In: ŠVESTKA, 2014a, op. cit. s. 254. 
142 Svoboda upozorňuje, že právní jednání, které není opatrovanci na újmu, nelze považovat za platné právní 

jednání. Takové formálně neplatné právní jednání má však účinky jako by se jednalo o platné právní jednání. 

Tamtéž. 
143 DVOŘÁK, B. In: MELZER, 2013, op. cit. s. 457. 
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posuzovaný učinil právní jednání, ke kterým nebyl samostatně oprávněn a následně dojde 

k navrácení jeho svéprávnosti, nebylo by účelné taková právní jednání zneplatnit, pokud 

právním jednáním vyjádřil svou skutečnou vůli a přání.144 

Práva a povinnost opatrovníka a vztah mezi opatrovníkem a opatrovancem upravuje 

OZ v § 465 až 485 s tím, že konkrétní rozsah práv a povinností opatrovníka soud vymezí 

v rozsudku o omezení svéprávnosti. Opatrovník má však povinnosti i vůči soudu a je to právě 

soud, kdo vykonává nad jeho činností dohled. Za tímto účelem je opatrovníkovi zejména 

podle § 48 ZŘS ve spojení s § 73 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní 

a krajské soudy, uložena povinnost podávat soudu pravidelné zprávy o své činnosti, ve 

kterých je povinen soud informovat o nakládání s majetkem posuzovaného, jeho bydlišti či 

zdravotním stavu. 

 

2.5.4 Zrušení a změna rozsudku, opravné prostředky 

 

 Obecnými důvody pro zánik účinků omezení svéprávnosti jsou smrt posuzovaného 

(případně prohlášení za mrtvého), uplynutí doby, na kterou byla svéprávnost omezena 

(případně provedením záležitosti, pro kterou byla svéprávnost omezena), zrušení nebo změna 

rozsudku podle § 60 OZ, zrušení rozsudku podle § 42 ZŘS a dosažení změny nebo zrušení 

rozhodnutí prostřednictvím mimořádných opravných prostředků145. Společně se zánikem 

účinků omezení svéprávnosti dochází i k zániku výkonu funkce opatrovníka. Naopak zánik 

funkce opatrovníka – například z důvodu jeho smrti – nemá na omezení svéprávnosti vliv. 

Soud v takovém případě zahájí opatrovnické řízení, ve kterém rozhodne o jmenování 

opatrovníka nového. 

 Svoboda146 se ve své publikaci podrobněji zabývá vztahem mezi řízením 

o prodloužení doby trvání omezení svéprávnosti podle § 59 odst. 2 OZ, řízením o zrušení 

rozsudku podle § 42 ZŘS a řízením o změně a zrušení rozsudku podle § 60 OZ. Dochází 

k závěru, že z důvodu sledování stejného účelu tvoří všechna tři řízení nedílný a navzájem 

prostupný funkční celek a že soud tedy ve kterémkoliv z těchto řízení může na základě 

zjištěného skutkového stavu učinit jakékoliv rozhodnutí předpokládané v § 42 ZŘS, 

v § 59 odst. 2 OZ nebo v § 60 OZ. To může mít význam například v případě, kdy soud po 

                                                 
144 FINDEJS, S., GAŇO, J., PRUDÍKOVÁ, D., PŘIBYLOVÁ, J. a kol. Občanský zákoník – Komentář 

s judikaturou. Svazek II. – Osoby (§ 15–435). Ostrava: CODEXIS publishing, 2018. In: CODEXIS [právní 

infomační systém]. ATLAS Consulting [cit. 2018-11-23]. 
145 Řádné opravné prostředky směřují proti nepravomocným rozhodnutím o svéprávnosti – nevyvolaly tedy ještě 

právní účinky a z pohledu hmotného práva nejsou právní skutečností. 
146 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 104–106. 



52 

 

zahájení řízení o prodloužení doby trvání omezení svéprávnosti zjistí, že mělo dojít k omezení 

v menší míře, než jak bylo původně rozhodnuto. Je nepochybné, že zahajovat nové řízení za 

účelem změny nebo zrušení rozsudku by bylo nehospodárné. Naopak je namístě částečně 

zrušit původní rozsudek a zároveň ve zbývající části rozhodnout o prodloužení doby trvání 

účinků původního rozsudku. 

Jednou z možností pro zrušení rozsudku o omezení svéprávnosti je postup podle 

§ 42 ZŘS. Soud může ke zrušení rozsudku přistoupit, nebyly-li od samého počátku splněny 

podmínky pro omezení svéprávnosti nebo nebyly-li splněny podmínky pro omezení v daném 

rozsahu, zejména tedy pokud byl v řízení nesprávně zjištěn skutkový stav. Nesplnění 

podmínek pro omezení svéprávnosti může spočívat typicky v nesprávně zjištěném zdravotním 

stavu, kdy duševní porucha ve skutečnosti nedosáhla požadované závažnosti anebo jí 

posuzovaný vůbec netrpí. Vzhledem k tomu, že zákon neurčuje žádnou lhůtu, lze ke zrušení 

přistoupit kdykoliv budou zjištěny podmínky pro postup dle výše uvedeného zákonného 

ustanovení. Svoboda147 shrnuje, že pro zrušení rozsudku jsou podstatné pouze hmotněprávní 

předpoklady, nikoliv procesní pochybení v předcházejícím řízení: „Jiné vnímání smyslu 

§ 42 ZŘS (…) by vedlo k rozvratu vnímání právní moci soudního rozhodnutí.“ Jelikož se jedná 

o řízení, které lze zahájit i bez návrhu, uplatní se § 20 a § 21 ZŘS, podle nichž je soud 

povinen zjistit všechny skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí ve věci samé. 

Návrh na zrušení rozsudku mohou podat všichni, kdo jsou oprávněni podat návrh na 

zahájení řízení o svéprávnosti. Ke zrušení rozsudku může dojít i bez návrhu, pokud soud 

zjistí, že takový rozsudek neměl být vydán. Rozhodnutí, kterým se zrušuje původní rozsudek, 

má dle většiny autorů148 účinky ex tunc a po jeho právní moci se na posuzovaného hledí, jako 

by jeho svéprávnost vůbec omezena nebyla. To má vliv zejména na platnost právního jednání 

osoby omezené ve svéprávnosti. 

Osobně souhlasím s většinovým názorem, tedy že rozhodnutí podle § 42 ZŘS má 

účinky ex tunc. Nevidím důvod pro odchýlení se od dosavadní judikatury149: „Účelem tohoto 

ustanovení je co nejrychleji napravit křivdu, která se někomu stala v jeho základních právech 

soudním rozhodnutím v rozporu s materiální pravdou. (…) Rozhodnutí podle § 190 o. s. ř. 

(dnes § 42 ZŘS – pozn. autorky), jímž se původní – nesprávné – rozhodnutí zrušuje, má proto 

zpětnou účinnost v tom směru, že po právní moci rozsudku podle § 190 o. s. ř. je třeba na 

takovou osobu pohlížet, jako by způsobilosti k právním úkonům nebyla nikdy zbavena, popř. 

                                                 
147 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 109. 
148 Srov. např. ČUHELOVÁ, K., PONDIKASOVÁ, T. In: LAVICKÝ, 2015, op. cit. s. 137. K opačnému názoru 

se kloní například Svoboda. Srov. SVOBODA, 2017, op. cit. s. 111. 
149 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 1969, sp. zn. 2 Cz 1/69; rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 15. 2. 2017, sp. zn. 30 Cdo 3502/2016. 
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v ní omezena“150. 

 Změna nebo zrušení rozsudku podle § 60 OZ se naopak uplatní v případě, kdy po 

nabytí právní moci rozsudku o omezení svéprávnosti dojde k dodatečné změně okolností, 

přičemž soud rozhoduje i bez návrhu. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti jsou tedy vydávána 

s klauzulí rebus sic standibus (změny poměrů). Procesní úprava se nachází v § 35 odst. 3 

ZŘS, soud podle § 40 ZŘS rozhoduje rozsudkem. Rozhodnutí o změně nebo zrušení 

původního rozsudku působí s účinky ex nunc, účinky původního rozhodnutí tedy zůstávají 

zachovány.  Ke změně rozhodnutí soud přistoupí v případě, že je zapotřebí změnit rozsah 

omezení svéprávnosti, ať již má dojít k jeho rozšíření, zúžení či jinému vymezení. Zrušit 

rozhodnutí je bezpochyby namístě v případě, že úplně odpadly důvody pro omezení 

svéprávnosti. Naopak poté, co se posuzovanému narodí dítě, bude zapotřebí rozhodnout 

o jeho rodičovské odpovědnosti a právu styku – tedy o změně rozsahu omezení. V případě, že 

dojde k vyléčení duševní poruchy, nebude naopak dán důvod pro další trvání omezení 

svéprávnosti. Podle Stanoviska Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 1977, sp. zn. Cpj 160/1976, 

„postačuje v případech zbavení nebo omezení způsobilosti (dnes omezení svéprávnosti – 

pozn. autorky) i méně výrazná změna důvodů, může-li např. odůvodnit změnu v rozsahu 

omezení způsobilosti k právním úkonům“. 

 Ustanovení § 35 odst. 3 ZŘS umožňuje podat návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí 

o omezení svéprávnosti i osobě, jejíž svéprávnost byla omezena, přičemž k tomuto podání 

není zapotřebí souhlasu jejího hmotněprávního opatrovníka. Ochranu před neúčelnými, 

zneužívajícími a soudy zatěžujícími návrhy zajišťuje možnost soudu rozhodnout o omezení 

procesního práva osoby omezené ve svéprávnosti k podávání návrhu na zrušení nebo změnu 

rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Právo lze odejmout nejdéle na dobu 6 měsíců ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí o tom, že právo podávat návrhy osobě nepřísluší a při 

současném splnění dalších podmínek – tedy že soud již takový návrh opakovaně (alespoň 

dvakrát) zamítl a současně nelze předpokládat, že by došlo ke zlepšení zdravotního stavu 

osoby, jejíž svéprávnost byla omezena. Posouzení otázky, zda je možné očekávat zlepšení 

zdravotního stavu osoby omezené ve svéprávnosti, je otázkou odbornou a její zodpovězení 

přísluší znalci. Pokud osoba omezená ve svéprávnosti podá návrh na zrušení nebo změnu 

původního rozhodnutí v době, ve které jí toto právo nepřísluší, soud řízení podle § 104 odst. 1 

OSŘ pro nedostatek podmínek řízení151 zastaví.152 

Další možností dosažení změny nebo zrušení rozhodnutí o svéprávnosti je podání 

                                                 
150 Rozhodnutí Nejvyššího soudu, ze dne 31. 1. 1969, sp. zn. 2 Cz 1/69. 
151 Vzhledem k tomu, že se jedná o podmínku procesní povahy a nikoliv hmotněprávní, soud rozhoduje 

o zastavení řízení a nikoliv zamítnutí návrhu. Srov. SVOBODA, 2017, op. cit. s. 108. 
152 JIRSA, op. cit. s. 126. 
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opravného prostředku. Opravný prostředek je procesní úkon směřující k nápravě vad 

rozhodnutí. Opravné prostředky můžeme dělit na řádné opravné prostředky (směřující proti 

nepravomocným rozhodnutím a jejich podání je obecně přípustné, pokud zákon nestanoví 

jinak) a mimořádné opravné prostředky (směřující proti pravomocným rozhodnutím s tím, že 

je lze podat jen za splnění zákonem stanovených podmínek).153 Zvláštní úprava řízení 

o svéprávnosti neobsahuje speciální úpravu týkající se opravných prostředků. Je proto tedy 

zapotřebí vycházet z obecných ustanovení ZŘS s tím, že subsidiárně se uplatní úprava v OSŘ. 

Někteří autoři154 řadí návrh na zrušení rozsudku o omezení svéprávnosti podle 

§ 42 ZŘS mezi zvláštní mimořádné opravné prostředky. Já osobně návrh na zrušení rozsudku 

považuji za specifický postup směřující k nápravě vad rozhodnutí, nikoliv však za mimořádný 

opravný prostředek. Je však nezpochybnitelné, že se postup podle § 42 ZŘS svou povahou 

mimořádnému opravnému prostředku blíží. 

Odvolání je řádným opravným prostředkem směřujícím proti nepravomocným 

rozhodnutím ve věci samé. Specifikem řízení o svéprávnosti jako nesporného řízení je 

skutečnost, že v odvolacím řízení mohou být uváděny nové skutečnosti a důkazy (jedná se 

o tzv. systém úplné apelace) a to i v případě, že doposud nebyly uplatněny. Důvodem této 

odlišnosti od sporných řízení je veřejný zájem na úplném a správném zjištění skutkového 

stavu, přičemž za jeho zjištění odpovídá soud (uplatňuje se zásada oficiality a zásada 

vyšetřovací). Soud v souladu s § 28 odst. 2 ZŘS není vázán napadeným rozsahem 

(tzv. kvantitativní stránkou odvolání) a je povinen rozhodnutí přezkoumat jako celek. Jelikož 

řízení o svéprávnosti lze zahájit i bez návrhu, neuplatní se zde zákaz reformationis in peius 

(zákaz změny k horšímu) a odvolací soud tak může posuzovaného omezit ve svéprávnosti ve 

větším rozsahu než soud prvního stupně. Napadené rozhodnutí lze podle § 28 odst. 3 ZŘS 

přezkoumat i tehdy, nebyl-li ani na základě soudní výzvy uplatněn odvolací důvod 

(tzv. blanketní odvolání). Tím dochází k výslovnému zdůraznění veřejného zájmu na vydání 

spravedlivého a správného rozhodnutí v řízení.  

Jinou zvláštní úpravu odvolacího řízení již ZŘS neupravuje, a proto se ve zbytku 

postupuje podle úpravy obsažené v § 201 a násl. OSŘ. 

Mimořádnými opravnými prostředky jsou žaloba na obnovu řízení, žaloba pro 

zmatečnost a dovolání. Jak už jsem uváděla výše, je za specifický mimořádný opravný 

prostředek některými autory považován i návrh na zrušení rozsudku podle § 42 ZŘS, byť 

osobně tento názor nesdílím. Vzhledem k tomu, že § 42 ZŘS prakticky odpovídá § 29 ZŘS 

(obě ustanovení míří na nápravu rozhodnutí vydaných na základě nesprávně zjištěného 

                                                 
153 WINTEROVÁ, op. cit. s. 499–503. 
154 Srov. např. SVOBODA, 2017, op. cit. s. 111. 
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skutkového stavu), nelze proti rozsudku o omezení svéprávnosti podat návrh na obnovu 

řízení, neboť podle § 230 odst. 2 OSŘ není žaloba na obnovu řízení přípustná proti 

rozhodnutím ve věci samé, jejichž změny nebo zrušení lze dosáhnout jinak.155 Svoboda156 

uvádí: „Rozsudkem, který lze podle § 42 ZŘS zrušit, je jakýkoliv rozsudek, kterým bylo 

pozitivně rozhodnuto o omezení svéprávnosti, včetně rozsudků o prodloužení doby omezení 

svéprávnosti a rozsudků o změně původního rozsudku o omezení svéprávnosti (jestliže 

posuzovaný na jejich základě nenabyl plné svéprávnosti.“ Z výše uvedeného tak vyplývá, že 

žaloba na obnovu řízení není vyloučena proti rozhodnutím o změně nebo zrušení původního 

rozsudku ve prospěch posuzovaného (rozhodnutí o navrácení svéprávnosti), neboť na ty 

zmíněný § 42 ZŘS nedopadá. Postup podle § 42 ZŘS je preferovaný i proto, že toto řízení lze 

na rozdíl od obnovy řízení zahájit i bez návrhu. 

 Zvláštní úpravu žaloby na obnovu řízení, žaloby pro zmatečnost a dovolání obsahuje 

§ 29 až 30 ZŘS, podle kterých není soud při přezkumu vázán rozsahem, ve kterém bylo dané 

rozhodnutí napadeno, a to z důvodu uplatnění zásady oficiality a vyšetřovací. Ve zbytku se 

poté uplatní obecná úprava obsažená v § 228 a násl. OSŘ (pro žalobu na obnovu řízení a pro 

zmatečnost), resp. v § 236 a násl. OSŘ (pro dovolání). 

 

2.6 Svéprávnost osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k 

právním úkonům před 1. 1. 2014 

 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.1 této diplomové práce, nová právní úprava přijatá 

OZ s účinností od 1. 1. 2014, se koncepčně odchyluje od právní úpravy obsažené v OZ 1964. 

Zákonodárce se proto v zájmu co nejplynulejšího přechodu na novou právní úpravu musel 

vypořádat i s osobami, které byly podle předchozí právní úpravy omezeny ve způsobilosti 

k právním úkonům nebo této způsobilosti zbaveny tak, aby jim i po 1. 1. 2014 zůstala 

zachována dostatečná právní ochrana. 

Přechodná ustanovení jsou obsažena v § 3032 a 3033 OZ. Podle těchto ustanovení se 

osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům od účinnosti OZ považuje za osobu omezenou 

ve svéprávnosti podle § 55 a násl. OZ. Taková osoba pak od 1. 1. 2014 nebude způsobilá 

samostatně právně jednat v žádných záležitostech, s výjimkou běžných záležitostí 

každodenního života podle § 64 OZ, neboť je třeba vycházet z toho, že soud podle 

§ 10 odst. 1 OZ 1964 zbavil člověka způsobilosti k právním úkonům, pokud pro duševní 

poruchu nebyl vůbec schopen právně jednat. Takové omezení pak může trvat nejdéle do 

                                                 
155 SVOBODA, 2017, op. cit. s. 110–111. 
156 Tamtéž, s. 112. 
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nového rozhodnutí soudu v rámci řízení o přezkumu svéprávnosti, maximálně však do pěti let 

od nabytí účinnosti OZ, tedy do 1. 1. 2019. Po tomto datu jinak podle § 3033 odst. 1 OZ 

nabyde ex lege plné svéprávnosti.157 K odstranění pochybností při výkladu přechodných 

ustanovení OZ se při své rozhodovací činnosti vyslovil i Nejvyšší správní soud: „Osoby, které 

byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům podle občanského zákoníku z roku 1964, se tedy 

staly od 1. 1. 2014 ex lege způsobilé právně jednat v rozsahu, kde občanský zákoník z roku 

2012 stanoví nemožnost omezení jejich svéprávnosti“158. 

Původně § 3032 OZ obsahoval lhůtu tří let od nabytí účinnosti OZ, novelou 

ustanovení přijatou zákonem č. 460/2016 Sb. však byla tato lhůta prodloužena o dva roky na 

současných pět let. Dle důvodové zprávy k z. č. 460/2016 Sb.159 jsou hlavními důvody 

administrativní nároky – již v průběhu roku 2016 bylo zřejmé, že se při náročnosti požadavků 

na soudní řízení nepodaří přezkoumat všech přibližně třicet tisíc rozhodnutí o omezení nebo 

zbavení způsobilosti k právním úkonům přijatých podle předchozí právní úpravy. 

Osobně jsem přijetí výše uvedené novely uvítala, neboť si nelze ani představit, jak 

závažné dopady by mělo nabytí plné svéprávnosti u osob, k přezkumu jejichž svéprávnosti by 

do 1. 1. 2017 nedošlo. V zabránění závažné újmy hrozící dotčeným osobám spatřuji 

dostatečně legitimní důvod k prodloužení lhůt, byť taková změna znamená podstatný zásah do 

právní jistoty a základních lidských práv osob, o jejichž způsobilosti k právním úkonům bylo 

rozhodnuto ještě podle úpravy OZ 1964. Přijatá opatření podle mého názoru splňují 

požadavek proporcionality a subsidiarity.160 

Osoba, která byla podle předchozí právní úpravy ve způsobilosti k právním úkonům 

omezena, se od 1. 1. 2014 považuje za osobu omezenou ve svéprávnosti podle OZ s tím, že je 

způsobilá k právnímu jednání v rozsahu vymezeném posledním soudním rozhodnutím 

o omezení způsobilosti k právním úkonům, nerozhodne-li soud jinak. Jiné rozhodnutí soudu 

bude namístě především v případech, kdy by se jako vhodnější opatření než omezení 

svéprávnosti jevilo zastoupení členem domácnosti či nápomoc při rozhodování, neboť OZ 

1964 tyto instituty neznal.161 

Z tohoto pohledu se jeví zajímavá problematika rozsahu omezení v oblastech, kde OZ 

předpokládá výslovný výrok o omezení svéprávnosti a OZ 1964 takový požadavek 

neobsahoval. Dříve například osoby omezené ve způsobilosti k právním úkonům mohly 

                                                 
157 ČUHELOVÁ, K. In: LAVICKÝ, 2014, op. cit. s. 2336–2337. 
158 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 9 Ads 23/2014. 
159 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č.89/2012 Sb., občanský 

zákoník, a další související zákony. 
160 Blíže k testu proporcionality srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2009, sp. zn. 30 Cdo 4582/2008; 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2185/2010. 
161 ČUHELOVÁ, K. In: LAVICKÝ, 2014, op. cit. s. 2337. 
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uzavřít manželství pouze se souhlasem soudu. Nebylo však významné, zda byly omezeny 

konkrétně ve způsobilosti uzavřít manželství či v jakékoliv jiné oblasti – například ve 

způsobilosti nakládat s majetkem – neboť OZ 1964 výslovný výrok ohledně způsobilosti 

uzavřít manželství na rozdíl od současné právní úpravy nevyžadoval.162 Čuhelová163 usuzuje, 

že pokud osoba omezená ve způsobilosti k právním úkonům nebyla výslovně omezena ve 

způsobilosti uzavřít manželství, pak s ohledem na současnou koncepci negativního výčtu 

omezení svéprávnosti v této oblasti omezena nebyla a překážka omezené svéprávnosti podle 

§ 673 OZ zde tedy nenastává. Osobně však souhlasím s názorem Svobody164, podle něhož 

člověk omezený ve způsobilosti k právním úkonům podle přechozí právní úpravy není 

způsobilý samostatně právně jednat v žádných statusových věcech, aniž by v dané oblasti 

musel být výslovně omezen. Zmiňovaný závěr odůvodňuje tím, že se soudy před rokem 2014 

při svém rozhodování omezovaly prakticky pouze na výrok o nakládání s finančními 

prostředky, což však podle dřívější koncepce a praxe mělo za následek i úplnou ztrátu 

způsobilosti k právním úkonům ve věcech statusových. Podle § 3032 odst. 2 je pak co do 

rozsahu omezení nutno vycházet z rozhodnutí soudu přijatých podle předchozí právní úpravy 

a výše uvedenou problematiku je proto namístě uzavřít s tím, že až do okamžiku nového 

rozhodnutí, případně uplynutí doby pěti let podle § 3033 odst. 1 OZ, není člověk omezený ve 

způsobilosti k právním úkonům podle předchozí právní úpravy způsobilý uzavřít manželství 

(nevyplývá-li z rozhodnutí jinak). 

V současnosti se blíží konec prodloužené pětileté lhůty k přezkumu svéprávnosti všech 

osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům podle úpravy OZ 1964. 

Z dostupných statistik Ministerstva spravedlnosti165 vyplývá, že justice se s nárůstem agendy 

ve věcech opatrovnických vypořádala poměrně obstojně a obavy z nadměrného zatížení soudů 

se nepotvrdily a to i přesto, že došlo opravdu k významnému nárůstu agendy (kromě 

přezkumu přibližně 33.000 případů se soudy po účinnosti OZ zabývají například 

i podpůrnými opatřeními při narušení schopnosti zletilého právně jednat). Některé soudy se na 

nárůst agendy po 1. 1. 2014 navíc dopředu připravily posílením opatrovnických oddělení. 

V řízení o přezkumu docházelo přesto k značným průtahům, které však byly zapříčiněny 

zejména potřebou vypracování nových znaleckých posudků. Soudních znalců v oboru 

psychiatrie je v současné době v České republice značný nedostatek, z toho důvodu docházelo 

                                                 
162 ČUHELOVÁ, K. In: LAVICKÝ, 2014, op. cit. s. 2338. 
163 Tamtéž. s. 2337. 
164 SVOBODA, K. In: ŠVESTKA J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014c. s. 1348. ISBN 978-80-7478-630-3. 
165 Ministerstvo spravedlnosti. České soudnictví 2017: Výroční statistická zpráva. [online]. Praha: Ministerstvo 

spravedlnosti. 2017. s. 57–64. [cit. 2018-11-23]. Dostupné z: 

https://www.justice.cz/documents/12681/719244/2017_vyrocni_stat_zprava.pdf/27ba4524-49cb-4744-b834-

2c6812f13e5d 

https://www.justice.cz/documents/12681/719244/2017_vyrocni_stat_zprava.pdf/27ba4524-49cb-4744-b834-2c6812f13e5d
https://www.justice.cz/documents/12681/719244/2017_vyrocni_stat_zprava.pdf/27ba4524-49cb-4744-b834-2c6812f13e5d
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k nahromadění práce pro již značně přetížené znalce a doba dodání znaleckého posudku se 

průměrně protáhla na šest měsíců a déle. Nicméně ke konci roku 2016 se podařilo přibližně 

94%166 všech rozhodnutí podle předchozí právní úpravy přezkoumat a nezbývá tak než 

doufat, že se do konce prodloužené lhůty podaří vyřídit i zbývající případy. V opačném 

případě by všechny tyto osoby k 1. 1. 2019 nabyly plnou svéprávnost, což by představovalo 

vážný zásah do chráněných zájmů takových osob. Bohužel osobně jsem k tomu, že se do 

konce roku 2018 podaří přezkoumat všechny případy, poměrně skeptická, neboť z praxe vím 

minimálně o jednom případu člověka stiženého vážnou duševní chorobou, kde se doposud 

(listopad roku 2018) nepodařilo pravomocně rozhodnout. 

                                                 
166 Události. Soudní posuzování svéprávnosti. TV, ČT 1. 15. 1. 2017. 19:00. [online]. [cit. 2018-11-23]. Dostupné 

z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100115/obsah/516123-soudni-

posuzovani-svepravnosti 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100115/obsah/516123-soudni-posuzovani-svepravnosti
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100115/obsah/516123-soudni-posuzovani-svepravnosti
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat řízení o svéprávnosti s důkladným 

rozborem především procesněprávní úpravy – tedy samotného postupu soudů v řízení. Každá 

z jednotlivých fází soudního řízení byla dopodrobna popsána a zároveň dána do souvislostí 

s navazujícími zákonnými ustanoveními a judikaturou tak, aby diplomová práce čtenáři 

poskytla skutečně komplexní přehled o řízení o svéprávnosti. Podrobný rozbor rozhodování 

o svéprávnosti soudy je doplněn i o rozbor hmotněprávní úpravy, neboť procesní právo je 

reflexí práva hmotného. Diplomová práce se také důkladně zabývá změnami, které v reakci na 

kritiku odborné veřejnosti a soudní praxe přinesl zákon č. 460/2016 Sb. Dalším cílem bylo 

zhodnotit, zda současná právní úprava zajišťuje dostatečnou ochranu základních lidských práv 

osob stižených duševní poruchou a podporuje možnost jejich aktivního fungování v reálném 

životě a začlenění do společnosti. 

Tato práce se neomezuje na pouhý rozbor zákonných ustanovení, ale zabývá se 

i aktuálními problémy soudní praxe při rozhodování o svéprávnosti s připojením vlastních 

úvah, hodnocení a poznatků doplněných o úvahy de lege ferenda. 

Práce se naopak nezabývá podrobnějším srovnáním současné právní úpravy s úpravou 

obsaženou v OZ 1964 a to z důvodu jednak omezeného rozsahu diplomové práce, jednak 

s ohledem na skutečnost, že od účinnosti OZ uplynulo již téměř pět let. Nejvýznamnější 

změny však samozřejmě uvedeny jsou. 

 Osobně platnou právní úpravu omezování svéprávnosti považuji za poměrně zdařilou. 

Mám za to, že zákonná úprava opouštějící možnost zbavení způsobilosti k právním úkonům 

a zakotvující omezení svéprávnosti jako prostředek ultima ratio s důrazem na mírnější a méně 

omezující opatření, je dostatečným předpokladem soudního rozhodnutí poskytujícího 

náležitou ochranu právům a zájmům posuzovaného. Právní úprava řízení o svéprávnosti 

zároveň obsahuje různé zákonné pojistky pro postup soudů v řízení tak, aby bylo co nejvíce 

zamezeno soudním excesům a výsledné řešení skutečně odpovídalo možnostem 

a schopnostem člověka stiženého duševní poruchou. Jako příklad takových pojistek lze uvést 

zejména povinnost zhlédnutí posuzovaného soudcem, vyšetření jeho duševního stavu znalcem 

z oboru psychiatrie či ustanovení opatrovníka pro řízení. Je však již na soudech, aby 

dodržovaly zákonem stanovené postupy a skutečně zajistily plnou ochranu duševně 

nemocných osob nejen v teorii, ale i v praxi. Takový postup bezpochyby klade vyšší nároky 

především na soudce, neboť vyžaduje jejich zodpovědný a obezřetný přístup při rozhodování 

o tak zásadní statusové otázce, jako je svéprávnost člověka. Soudy nesmí především jen 
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nekriticky přejímat závěry znaleckého posudku, ale jsou povinny hodnotit schopnost 

posuzovaného samostatně právně jednat s ohledem na všechny skutečnosti, které v průběhu 

řízení vyšly najevo. Následně pak soud musí zvolit individualizované řešení podle možností 

a schopností konkrétního člověka. Pokud se mírnější a méně omezující opatření ukážou být 

v konkrétním případě nepostačujícími a soud bude muset přikročit k omezení svéprávnosti, je 

pak vždy zapotřebí důsledně dbát toho, aby svéprávnost nebyla omezována ve větším 

rozsahu, než je nezbytné. 

Nedostatek současného rozhodování o svéprávnosti naopak shledávám v tom, že 

platná právní úprava ve spojení se stanoviskem Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, 

sp. zn. Cpjn 201/2015, v některých případech umožňuje upustit od vypracování znaleckého 

posudku a zároveň provést zhlédnutí posuzovaného osobou odlišnou od soudce. Takový 

přístup může v některých případech vyústit v závažný zásah do práv posuzovaného, který 

shledávám nepřípustným. Zhlédnutí posuzovaného považuji za tak významný podklad pro 

rozhodnutí, že je pro mě nepřijatelné, aby soud rozhodoval zprostředkovaně – na základě 

dojmů vyššího soudního úředníka či asistenta soudce – a to i s ohledem na výše uvedené 

riziko. Při psaní diplomové práce jsem proto dospěla k závěru, že zhlédnutí posuzovaného by 

měl provést vždy soudce osobně. 

Přesto, že nová právní úprava s sebou společně s novou koncepcí rozhodování 

o svéprávnosti přinesla i některé problémy a nejasnosti a že ne se všemi závěry sjednocujících 

stanovisek Nejvyššího soudu osobně souhlasím, hodnotím jí pozitivně. Některá slabší místa 

se navíc podařilo poměrně rychle odstranit, ať již novelou občanského zákoníku přijatou 

zákonem č. 460/2016 Sb. či judikaturou. Věřím proto, že současná koncepce omezování 

svéprávnosti a podpůrných opatření napomůže aktivnímu a samostatnému životu osob 

s duševním onemocněním a zajistí dostatečnou ochranu jejich práv a zájmů. 
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Řízení o svéprávnosti 

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se věnuje tématu svéprávnosti a jejímu omezování. Svéprávnost 

člověka tvoří společně s právní osobností nezadatelnou a nezcizitelnou složku jeho osobnosti 

umožňující mu právně jednat, a je tak nezbytným předpokladem jeho seberealizace a aktivní 

účasti ve společnosti. Svéprávnost a právní osobnost jsou statusové složky natolik významné, 

že se jich nelze vzdát, a to ani z části. Na rozdíl od právní osobnosti však lze člověka ve 

svéprávnosti omezit, a to na základě soudního rozhodnutí. Právě soudnímu řízení je 

v diplomové práci věnována největší pozornost. Jelikož je však procesní úprava reflexí úpravy 

hmotněprávní, je nezbytnou součástí diplomové práce i podrobný rozbor ustanovení 

týkajících se omezování svéprávnosti obsažených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Diplomová práce komplexně analyzuje jednotlivé fáze soudního řízení o svéprávnosti a dává 

je do souvislosti s navazujícími zákonnými ustanoveními a soudní judikaturou 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí a celkem osmi kapitol. První část 

diplomové práce se zabývá hmotněprávní úpravou svéprávnosti. V úvodu první kapitoly je 

upozorněno na změnu právní terminologie a novou koncepci omezování svéprávnosti podle 

právní úpravy účinné od 1. 1. 2014. Dále je definován pojem svéprávnost a související pojem 

právní jednání, následně se práce stručně zabývá procesem nabývání plné svéprávnosti 

a dělením svéprávnosti na plnou, omezenou a částečnou. Druhá kapitola se zaměřuje na 

omezení svéprávnosti jako prostředku pro ochranu práv a zájmů člověka ultima ratio – 

k omezení svéprávnosti tak lze přistoupit, až když se ostatní prostředky ukážou být 

nedostatečnými. Práce se zabývá i dalšími předpoklady, které musí být naplněny, aby mohlo 

dojít k omezení svéprávnosti člověka, a to existencí duševní poruchy a hrozbou závažné újmy. 

Druhá část diplomové práce je věnována samotnému rozhodování o svéprávnosti 

soudem. Jedná se o stěžejní pasáž diplomové práce a z toho důvodu se jedná o část 

nejvýznamnější a obsahově nejrozsáhlejší. Druhá část je rozdělena do šesti kapitol, kdy 

samostatné kapitoly jsou věnovány soudní příslušnosti, účastníkům řízení, soudnímu jednání 

a dokazování, rozhodnutím vydávaným v řízení o svéprávnosti a přezkumu svéprávnosti 

u osob, které byl zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům podle právní 

úpravy účinné před 1. 1. 2014. Na některých místech diplomové práce jsou kromě vlastních 

poznatků a hodnocení autorky zdůrazněny i nedostatky současné právní úpravy a problémy 

soudní praxe s uvedením vlastních úvah autorky de lege ferenda. 
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Legal capacity proceedings 

Abstract 

 

This thesis examines legal capacity and its restriction. The legal capacity of a person 

makes along with his legal personality an inherent and inalienable component of his 

personality that enables him to act legally. It is therefore a prerequisite of his self-realization 

and active participation in society. Legal capacity and legal personality are components so 

significant, that they cannot be relinquished. Not even partially. Unlike legal personality, 

a person´s legal capacity can be restricted by a court order. And it is the very legal capacity 

proceeding, this thesis focuses on. In view of the fact, that procedural law is reflected in 

substantive law, part of this thesis also concerns with the analysis of legislation contained 

within the Civil Code (Act. No. 89/2012 Coll.). The thesis thoroughly analyses individual 

stages of a legal capacity proceeding and the subsequent legal provisions and court decisions. 

The thesis is divided into two parts and eight chapters. The first part discusses 

substantive regulations of legal capacity. In the introduction to the first chapter, I draw 

attention to an alteration in legal terminology and a new conception of legal capacity 

restriction according to the legal regulation that came into force on the 1st of January 2014. 

Subsequently I define the concept of legal capacity and the associated concept of legal action. 

The first chapter also studies the process of acquiring full legal capacity and the division of 

legal capacity into full, partial and restricted legal capacity. The second chapter focuses on the 

restriction of legal capacity as a ultima ratio means of protecting people´s rights and interests, 

ie. on the fact that it is possible to accede to the restriction of legal capacity only if other 

means have proven insufficient. Furthermore, the second chapter of the thesis studies other 

prerequisites for legal capacity restriction, namely the existence of a mental disorder and 

a threat of serious injury. 

The second part of the thesis is devoted to the actual deciding on legal capacity. It is 

the pivotal part of the thesis and is thus the most extensive. It is divided into six chapters 

focusing respectively on jurisdiction, participants of a proceeding, court hearing and evidence, 

decisions on legal capacity and legal capacity of people, who have been deprived of legal 

capacity or whose legal capacity has been restricted according to the legal regulation effective 

before 1 January 2014. Besides my own research and evaluation, I also emphasize several 

flaws in the current legal regulations and problems of judicial practise including my own 

reflection on the matter de lege ferenda. 
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