
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. 

 


