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Úvod 

V životě každého z nás mohou nastat situace, které nejsou determinovány naším 

chováním nebo jsou nechtěným či nevyhnutelným důsledkem životní situace. I na takové 

pamatuje právo, které se prostřednictvím jednotlivých ustanovení snaží předejít jejich 

negativním důsledkům nebo tyto zmírnit či odstranit. Řízení o omezení svéprávnosti je pak 

zvlášť upraveným druhem nesporného řízení, jehož účelem víc než co jiného je ochrana slabší 

strany. Přestože procesní ani související hmotněprávní úprava není ve srovnání s jinými 

řízeními a právními instituty nejrozsáhlejší, dle mého názoru se sluší na ni nezapomínat. 

Přemýšlet o ní. Psát o ní. Díky tomu může odborná i neodborná veřejnost její obsah kultivovat 

a přizpůsobovat ji nejpřiléhavějším způsobem potřebám těch, kterých se přímo dotýká, 

jakož i možnostem aktuálního stavu společnosti a práva. Přestože tak vysoký cíl, jako je 

usilování o změnu právní úpravy, doktríny či judikatury, si ve své diplomové práci nekladu, 

mám dojem, že již při samé tvorbě tohoto textu, práci s prameny i sledování střetu teoretické 

právní úpravy s realitou života jsem nejméně sama v sobě objevila trvalý zájem o tuto 

problematiku, čímž jsem alespoň z malé části naplnila poslání této práce. 

Tato diplomová práce navazuje na práci Vybrané otázky řízení o omezení 

svéprávnosti, kterou jsem obhájila v rámci X. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti 

v akademickém roce 2016/2017. Prvotní impuls pro napsání obou prací zůstává stejný – mnou 

absolvovaná letní stáž u Okresního soudu v Šumperku v roce 2016, v rámci které jsem byla 

přidělena samosoudci civilního úseku, jehož agenda představovala z velké části právě řízení 

ve věcech svéprávnosti. V rámci stáže jsem vedle účasti na samotných jednáních měla 

možnost absolvovat i úkony tzv. „zhlédnutí“ mimo budovu soudu. Tyto zážitky mě zasáhly 

natolik, že i v rámci zpracovávaného tématu hodlám právě tomuto institutu poskytnout větší 

prostor. 

Přestože od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějšího předpisů (dále v textu jako „o. z.“) a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jako „z. ř. s.“) již uplynuly více než 4 

roky, jeví se téma diplomové práce stále aktuální zejména s ohledem na stále probíhající 

tvorbu zásadní nové judikatury. I přestože se na dané téma za období posledních několika let 

soustředí publikační činnost, množství zdrojů (a zvláště těch obsahujících nejaktuálněji řešené 
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otázky) je stále omezené. Nedostatek knižních zdrojů, kde výraznou roli mají stále komentáře 

zákonů, se snažím kompenzovat především odbornými články a judikaturou soudů. 

Cílem této práce je přehledné shrnutí současné právní úpravy řízení o omezení 

svéprávnosti, přičemž důraz kladu především na problematická a nejednoznačná zákonná 

východiska či na oblasti, ve kterých výslovná právní úprava zcela chybí. Přestože jsem si 

vědoma, že zvláštní pozornost vyžaduje mnohem více problematických oblastí zpracovávané 

materie (např. úprava opatrovnictví osob omezených na svéprávnosti by dle mého mohla 

vydat na samostatnou práci), s ohledem na omezený rozsah jsem se rozhodla detailněji se 

věnovat přednostem a nedostatkům zejména dvou oblastí: výše zmíněné problematiky 

zhlédnutí posuzovaných osob a otázce formulace výroku, jímž se omezuje svéprávnost. Vedle 

shrnutí současného stavu právní úpravy a související judikatury se rovněž budu v práci snažit 

nastínit možné změny v úpravě či výkladu de lege ferenda. 

V rámci pojednání o právní úpravě omezení svéprávnosti se na několika stranách 

práce nepatrně odkloním od zpracovávaného tématu a, čtenář snad promine, zmíním alespoň 

ve stručnosti několik poznámek o tzv. podpůrných opatřeních. Tento odklon má dva důvody: 

Z hlediska hmotného práva totiž zákonodárce systematicky zařadil úpravu omezení 

svéprávnosti vedle institutů předběžného opatření, nápomoci při rozhodování a zastoupení 

členem domácnosti a tyto souhrnně označil jako „Podpůrná opatření při narušení schopnosti 

zletilého právně jednat“. Systematicky tedy nemohu tyto instituty opomenout. Druhým 

důvodem je možnost nahrazení rozhodnutí o omezení svéprávnosti v procesní rovině 

rozhodnutím o tzv. mírnějších a méně omezujících opatřeních, kterými chápeme zejména 

některá podpůrná opatření, k nimž přistupuje také jmenování opatrovníka člověku bez 

současného omezení svéprávnosti. Vzhledem k tomu, že o. z. i z. ř. s. podmiňují rozhodnutí o 

omezení svéprávnosti nemožností využití právě těchto opatření, ale zároveň praxe ukazuje, že 

hranice mezi nimi je velice tenká, zdá se vhodné se i v rámci daného tématu o nich alespoň 

krátce zmínit. 

Pevně doufám, že se mi na následujících stránkách podaří vystihnout nejdůležitější 

rysy hmotněprávní i procesní úpravy omezování svéprávnosti a zároveň srozumitelně vyjádřit 

mé postoje k problematickým otázkám a způsobu, jakým jsou zákonem, teorií i praxí řešeny. 
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1. Hmotněprávní charakteristika omezení svéprávnosti 

1.1. Právní status osoby, svéprávnost 

Současná právní teorie hovoří o základním statusu osoby, který lze dělit na pasivní 

a aktivní. Pasivní status (právní postavení) zahrnuje právní osobnost (srov. ust. § 15 odst. 1 

o. z.) a soubor základních práv a svobod a je nezbytnou podmínkou účasti osoby na 

soukromoprávních vztazích. Vedle toho pak aktivní status zahrnující svéprávnost (srov. ust. 

§ 15 odst. 2 o. z.) a způsobilost k zaviněným protiprávním činům (deliktní způsobilost) 

představuje soubor způsobilostí, které jsou předpokladem pro aktivní účast na 

soukromoprávních vztazích.
1
 

Pojem svéprávnost se do českého právního řádu vrátil s přijetím o. z. s účinností od 

1. 1. 2014. Nahradil do té doby užívaný termín způsobilost k právním úkonům. Potřeba této 

změny vyvstala, neboť o. z. již dále neužívá pojmu právní úkon, který byl nahrazen právním 

jednáním. Druhým důvodem této změny, jak uvádí důvodová zpráva, je věcná správnost 

tohoto označení, neboť vyjadřuje, že „kdo je s to vlastním jednáním nabývat subjektivní práva 

a zavazovat se k povinnostem, je osobou svého práva (sui iuris).“
2
 Občanský zákoník definuje 

svéprávnost jako „způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a 

zavazovat se k povinnostem (právně jednat).“
3
 

Plnou svéprávnost nabývá člověk v souladu s ust. § 30 o. z. zletilostí (viz odst. 1) nebo 

dříve přiznáním zletilosti soudem nebo uzavřením manželství (viz odst. 2). Ustanovení § 31 

o. z. zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že každý nezletilý, který dosud nenabyl plné 

svéprávnosti, má způsobilost k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a 

volní vyspělosti nezletilých jeho věku. V tomto konceptu se uplatňuje prvek subjektivní, a to 

ve vyjádření věkové hranice, i objektivní, ve způsobu stanovení kritéria, kterým se rozsah 

způsobilosti k právním jednáním řídí.
4
 Omezenou svéprávností disponují také zletilí, jejichž 

svéprávnost byla v rozsahu stanoveném ve výroku rozhodnutí omezena soudem. Podle 

koncepce o. z. může být svéprávnost zletilého navíc i tzv. narušena. V takovém případě 

                                                 
1
 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014. 77 s. ISBN 978-80-7478-370-8. 
2
 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) [online] [cit. 24. 3. 2017] Dostupná z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf , 2012. 44 s. 
3
 § 15 odst. 2 o. z. 

4
 FRINTA, O. Pojetí svéprávnosti v návrhu nového občanského zákoníku. In: ASPI [právní informační systém] 

Wolters Kluwer [cit. 12. 6. 2018]. ASPI ID: LIT37303CZ. 
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dochází k zásahu do svéprávnosti nedosahující intenzity odůvodňující její omezení.
5
 Zákon 

proto obsahuje nové instituty
6
 ochrany osoby s narušenou svéprávností lépe vystihující tyto 

případy a v neposlední řadě korespondující se závazky vyplývajícími České republice 

z mezinárodního práva, které vyvstaly zejména v souvislosti s ratifikací Úmluvy o právech 

osob se zdravotním postižením (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), která 

byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv Sdělením Ministerstva zahraničních věcí ze 

dne 12. února 2010 o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením č. 10/2010 

Sb. m. s. (dále v textu jen „CRPD“). 

1.2. Omezení svéprávnosti 

Omezení svéprávnosti upravuje o. z. v části prvé (Obecná část), hlavě II (Osoby), dílu 

2 (Fyzické osoby), oddílu 2 (Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně 

jednat). Na rozdíl od předchozí právní úpravy, která umožňovala způsobilost k právním 

úkonům omezit, ale také jí fyzickou osobu úplně zbavit,
7
 současná právní úprava mj. 

reflektuje právní úpravu CRPD, judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (dále v textu 

jen „ESLP“), jakož i dosavadní judikaturu Ústavního a Nejvyššího soudu, a nadále užívá 

pouze institutu omezení svéprávnosti. K tomu se vyjadřuje prof. Dvořák v tom smyslu, že jde 

pouze o ideologickou změnu, když nelze předpokládat, že by s novou právní úpravou 

vymizeli lidé, kteří nejsou vůbec schopni postarat se o vlastní záležitosti.
8
  

1.2.1. Podmínky omezení svéprávnosti 

Jelikož se jedná o podstatný zásah do základních lidských práv, obsahuje o. z. v ust. 

§§ 55 - 65 přesně vymezené podmínky, za nichž lze svéprávnost omezit. Svéprávnost může 

omezit pouze soud, přičemž celý institut omezení svéprávnosti je zákonem, doktrínou 

i judikaturou vnímán jako prostředek ultima ratio ochrany jednotlivce proti právnímu 

sebepoškozování. Podrobnější úprava podmínek, za kterých lze svéprávnost omezit, je 

jednoznačně pozitivním aspektem nové úpravy ve srovnání se stavem před 1. 1. 2014, kdy se 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen 

„ObčZ“) věnoval otázce omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům pouze v jednom 

                                                 
5
 TOMŠOVÁ, E. Úvaha nad schopností zletilého právně jednat. In: Právní rozhledy č. 17/2016. 595 s. 

6
 pozn. nově vytvořené instituty předběžného prohlášení (§§ 38- 44 o. z.), nápomoci při rozhodování (§§ 45 – 48 

o. z.) a zastoupení členem domácnosti (§§ 49 – 54 o. z.) 
7
 pozn. srov. § 10 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku 

8
 DVOŘÁK, J. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I § 1 – 117. Praha: 

Leges, 2013. 434 s. ISBN 978-80-87576-73-1. 
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ustanovení (srov. ust. § 10 ObčZ). Současná právní úprava také klade důraz především na 

subjektivní hlediska, která soud při rozhodování o omezení svéprávnosti zkoumá. 

V ust. § 55 odst. 1 o. z. se uvádí, za jakých podmínek lze k omezení svéprávnosti 

přistoupit: v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáním jeho práv 

a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň 

neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti. V odst. 2 téhož ustanovení přistupuje 

požadavek hrozby závažné újmy, která by jinak omezovanému hrozila, spolu s podmínkou, že 

vzhledem k zájmům omezovaného nepostačuje užití mírnějšího a méně omezujícího opatření 

(srov. ust. § 39 z. ř. s). 

Výše uvedených 6 podmínek musí být kumulativně naplněny, aby soud mohl o 

omezení svéprávnosti člověka rozhodnout. Tato koncepce činí z institutu omezení 

svéprávnosti prostředek ochrany orientovaný pouze na subjektivní zájmy člověka, o jehož 

svéprávnosti se rozhoduje. Stricto senzu tak zákon vylučuje jako nedostatečný zájem veřejný. 

Přesto se lze v literatuře setkat s názorem, že důvodem k omezení svéprávnosti je vedle zájmu 

omezovaného člověka i ochrana základních práv jiných osob anebo ochrana veřejného zájmu, 

který je jako princip či hodnota zakotven v ústavním pořádku. Odpovědnost za poškození 

těchto práv by totiž byla tomuto člověku přičítána, takže je v jeho zájmu, aby k jejich 

poškození nedošlo.
9
 Lze však najít i názory opačné, že současná koncepce důvodů pro 

omezení svéprávnosti cílí skutečně a pouze na ryzí subjektivní zájem osoby, o jejíž 

svéprávnosti je rozhodováno. V tomto duchu tedy omezení svéprávnosti nemůže sledovat 

zájem jiné osoby či snad zájem veřejný.
10

 Za kompromisní pak lze považovat úvahu, že 

k omezení svéprávnosti lze v prvé řadě přistoupit jen v zájmu člověka (na ochranu jeho 

osoby, důstojnosti nebo majetku). V důsledku rozhodnutí o omezení svéprávnosti však 

mohou, byť nepřímo, být chráněny i jiné osoby.
11

 

Osobně se kloním k názoru, že zájem třetích osob či veřejnosti na důvodném omezení 

svéprávnosti člověka je dán minimálně kvůli dosažení a udržení stavu právní jistoty. Reálný 

život však dle mého ukazuje, že na omezení něčí svéprávnosti v některých případech 

participuje jiný než osobní zájem omezovaného. Zákonodárce tedy na soudce upletl bič, když 

jsou nuceni složitými konstrukcemi v odůvodnění rozhodnutí vysvětlovat, v čem spatřují 

                                                 
9
 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I., op. cit. s. 234 

10
 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2014. s. 275. ISBN 978-80-7400-529-9. 
11

 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I § 1 – 117, op. cit. 436 s. 
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zájem posuzovaného na omezení jeho svéprávnosti v té které oblasti. V tomto smyslu pak 

skutečně dochází k prolamování zákonem uložené podmínky subjektivního zájmu osoby 

omezované na svéprávnosti. Dle mého je názorným příkladem judikovaná možnost omezení 

svéprávnosti k výkonu volebního práva
12

 (u níž je navíc minimálně sporné, zda jeho výkonem 

hrozí člověku závažná újma). Otázka omezení svéprávnosti v oblasti výkonu volebního práva 

bude podrobně řešena v kapitole 3.7.3. 

Svéprávnost může být omezena pouze rozhodnutím soudu (srov. ust. § 56 o. z.). 

Přestože společně s o. z. vstoupil v účinnost i zvláštní procesní předpis podrobně upravující 

řízení o (omezení) svéprávnosti, je úprava omezení svéprávnosti v o. z. specifická tím, 

že hmotněprávní předpis obsahuje i částečnou procesní úpravu (typicky v ust. § 56 odst. 2 

o. z. nebo v případě zakotvení obligatorního zhlédnutí osoby, o jejíž svéprávnosti se 

rozhoduje, již v o. z., i když se jedná o procesní úkon soudu). Tento přístup lze považovat 

s ohledem na tradiční větvení objektivního práva na právo soukromé a veřejné, hmotné 

a procesní za minimálně netradiční, důvody pro jeho užití však byly zcela prozaické. Práce na 

o. z. probíhaly samostatně a nezávisle na přípravě nového odpovídajícího procesního 

předpisu, což z legislativního hlediska rozhodně není nejvhodnější metoda s ohledem na to, 

že občanskoprávní předpisy hmotné i procesní se vzájemně doplňují.
13

  

V ust. § 57 odst. 1 o. z. je jako objektivní podmínka pro omezení svéprávnosti 

uvedena duševní porucha, která není jen přechodná, a pro kterou není člověk schopen právně 

jednat.
14

 S ohledem na subjektivní přístup, který zákonodárce zvolil pro účely rozhodování o 

svéprávnosti, nezáleží na tom, o jakou diagnózu duševní poruchy se v konkrétním případě 

jedná, ale jak se projevuje v psychické způsobilosti konkrétní osoby. Podle důvodové zprávy 

je třeba posuzovat, „jde-li o tak podstatnou odchylku od normálního psychického vývoje 

člověka, která mu v určitém rozsahu brání postarat se o vlastní záležitosti.“
15

 Duševní 

porucha navíc nesmí být jen přechodného charakteru (např. vyvolaná vlivem alkoholu nebo 

narkotik). Soud zároveň musí v rámci rozhodnutí o omezení svéprávnosti vymezit rozsah, v 

jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. Toto ustanovení procesního rázu 

                                                 
12

 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. Cpjn 23/2016 
13

 KŘIVÁČKOVÁ, J., HAMUĹÁKOVÁ, K., TINTĚRA, T. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 58 s. ISBN 978-80-7400-294-6. 
14

 Občanský zákoník na rozdíl od předchozí právní úpravy neuvádí jako důvod pro omezení svéprávnosti 

nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek, jak obsahovala předchozí právní v ust. § 10 

odst. 2 ObčZ. 
15

 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) [online] [cit. 4. 1. 2017] Dostupná z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf , 2012. 58 s. 
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se vztahuje k formulaci výroku rozhodnutí, jímž se svéprávnost omezuje, přičemž jeho 

správné znění je předmětem rozsáhlé zejména judikaturní činnosti (viz níže). 

Podle ust. § 57 odst. 2 o. z. nejsou obtíže člověka dorozumívat se samy o sobě 

důvodem k omezení svéprávnosti. Tímto korektivem obsaženým v o. z. reflektuje 

zákonodárce rozhodovací praxi Nejvyššího soudu.
16

 

1.2.2. Delegace právních jednání před rozhodnutím o omezení svéprávnosti 

Dalším spíše procesním ustanovením je ust. § 58 o. z., podle kterého soud může 

v průběhu řízení o omezení svéprávnosti svěřit třetí osobě provedení určitých jednotlivých 

právních jednání nebo správu majetku, a to pouze v případě, má-li toto opatření zabránit 

závažné újmě. Dokud není pravomocně rozhodnuto o omezení svéprávnosti člověka, je tento 

způsobilý k právním jednáním. Relativní neplatnost těchto jednání se posoudí podle ust. § 581 

o. z. věta druhá. Někdy však již během řízení vyjde najevo, že omezení svéprávnosti je na 

místě a zároveň není možné využít méně omezujících (podpůrných) opatření. V takovém 

případě lze výjimečně využít postup podle ust. § 58 o. z. a preventivně zasáhnout tam, kde 

hrozí závažná újma. Soud může usnesením (srov. ust. § 25 odst. 1 z. ř. s.) poskytnout 

oprávnění třetí osobě k provedení dostatečně precizovaného právního jednání (např. uzavření 

kupní smlouvy) anebo ke správě majetku (ve smyslu ust. § 1400 a násl. o. z.). Časová 

působnost obou rozhodnutí je omezená. Bylo-li soudním rozhodnutím svěřeno oprávnění 

k učinění určitého jednotlivého právního jednání, zaniká zmocnění okamžikem účinnosti 

právního jednání. Jinak zmocnění zanikají nejpozději okamžikem, kdy je chráněné osobě 

pravomocně jmenován opatrovník (srov. ust. § 62 z. ř. s.).
17

 

1.2.3. Doba trvání omezení svéprávnosti 

Zákon přistupuje v ust. § 59 o. z. k omezení svéprávnosti restriktivně, když umožňuje, 

aby svéprávnost byla omezena i jen v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její 

vyřízení. Zásadní změnou oproti předchozí právní úpravě je stanovení maximální doby, po 

kterou lze svéprávnost omezit. Tato úprava reflektuje závazky České republiky vyplývající 

z čl. 12 odst. 4 CRPD a zároveň odpovídá volání judikatury Nejvyššího soudu, podle níž 

„omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům znamená opatření, které představuje 

                                                 
16

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2003, sp. zn. 22 Cdo 2014/2001, rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 23. 5. 2012, sp. zn. 30 Cdo 3547/2011. 
17

MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I § 1 – 117, op. cit. 445 s. 
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nezbytné omezení, jež může trvat pouze po nezbytně nutnou dobu, dokud důvody, které k 

omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům vedly, trvají.“
18

 

„Plošné“ omezení svéprávnosti je koncipováno jako opatření dočasné, kdy důvodem 

pro omezení svéprávnosti je duševní porucha nikoli přechodného rázu, ne však nevyléčitelná. 

Zákonodárce nejprve maximální dobu svéprávnosti stanovil na dobu nejdéle 3 let, uplynutím 

této doby právní účinky omezení měly zaniknout a jedinci se vrátila jeho svéprávnost v plném 

rozsahu (výjimku představuje trvání právních účinků po dobu trvání řízení o prodloužení 

doby, resp. o prohloubení omezení nebo částečném navrácení svéprávnosti, ani tato doba však 

nesmí přesáhnout jeden rok). Hrozba, že soudy nestihnou ve stanovené lhůtě o všech věcech 

rozhodnout a z osob zcela správně omezených na svéprávnosti se přes noc stanou osoby plně 

svéprávné, donutila zákonodárce zahrnout do zákona č. 460/2016 Sb. účinného od 28. 2. 2017 

novelizujícího o. z. také druhou větu ust. § 59 odst. 1 o. z. v následujícím znění: „Je-li zjevné, 

že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle 

však na pět let.“ Blíže k důvodům novelizace materie omezení svéprávnosti v kapitole 1.2.6. 

Proti výše citované změně v průběhu legislativního procesu vystupoval především 

ministr pro lidská práva. Ten odkazoval především na smysl a účel CRPD, který 

upřednostňuje systémy asistovaného rozhodování před systémem náhradního rozhodování. 

Cílem právní úpravy by tak mělo být upouštění od omezování svéprávnosti a jeho 

nahrazování alternativními opatřeními. Trend v českém soudnictví je však stále opačný, když 

navíc převažuje rozhodnutí o omezení svéprávnosti na maximální přípustnou dobu. 

V návaznosti na tuto skutečnost se pak prodloužení maximální doby trvání omezení 

svéprávnosti jeví nepřípustným. Legitimním a přiměřeným důvodem změny zákonné úpravy 

přitom podle ministra pro lidská práva nemohla být administrativní a finanční náročnost 

přezkumu. Tu lze zmenšit právě prostřednictvím preference alternativních opatření.
19

 

I přes výše citovanou novelu nadále platí, že v případě změny okolností soud i bez 

návrhu své rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší (srov. ust. § 60 o. z.). Z toho plyne, 

že v případě zlepšení stavu na svéprávnosti omezeného člověka může dojít ke změně nebo 

dokonce ke zrušení rozhodnutí o omezení jeho svéprávnosti. K návrhu na změnu nebo zrušení 

rozhodnutí je přitom aktivně legitimován i ten, jehož svéprávnost byla omezena (srov. ust. 

                                                 
18

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2185/2010 
19

 Svéprávnost a připravované změny. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 12. 6. 2018] 

ASPI ID: LIT161354CZ. 
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§ 35 odst. 1 z. ř. s.). Omezení svéprávnosti má sloužit k ochraně člověka, nemá povahu 

sankce,
20

 čemuž do jisté míry odporuje dosud zavedený tříletý přezkum, v rámci kterého je 

„často přezkoumávána důvodnost omezení i v případech, kdy na tom sama chráněná osoba 

nemá zájem a kdy ani z lékařského hlediska není vyléčení její duševní choroby možné.“
21

 

1.2.4. Hmotněprávní opatrovník 

Osobě omezené ve svéprávnosti jmenuje soud opatrovníka (srov. ust. § 62 o. z.). 

Člověk, o jehož svéprávnosti soud rozhoduje, může určitou osobu sám povolat za 

opatrovníka. Tato osoba může sama navrhnout, aby byla opatrovníkem jmenována. Pokud 

však návrh nepodá sama, zjišťuje soud její stanovisko a souhlas se jmenováním opatrovníka 

(srov. § 61 o. z.). Toto ustanovení směřuje především k opatrovníkovi ustanovenému 

předběžným prohlášením (viz níže). Jinak soud při výběru opatrovníka sleduje přání a potřeby 

opatrovance. Opatrovníkem může být pouze osoba plně svéprávná, jejíž zájmy nejsou 

v rozporu se zájmy opatrovance, nemůže jím být provozovatel zařízení, kde opatrovanec 

pobývá nebo které mu poskytuje služby, nebo osoba závislá na takovém zařízení (srov. ust. 

§ 63 o. z.). Jmenování opatrovníka v řízení o omezení svéprávnosti má úzkou vazbu na 

zvláštní ustanovení o opatrovníkovi v ust. § 471 a násl. o. z. Otázku platnosti popř. 

dodatečného schválení jednání opatrovance bez opatrovníka upravuje ust. § 65 o. z., a to ve 

prospěch zájmů a na ochranu opatrovance. 

1.2.5. Meze omezení svéprávnosti 

Přestože člověka již nelze zbavit svéprávnosti, lze jeho svéprávnost omezit na úplné 

minimum. Tímto minimem je ust. § 64 o. z., které stanoví, že rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech 

každodenního života. Důvodová zpráva k tomuto uvádí, že i když je člověk ve svéprávnosti 

omezen, nelze dovozovat neplatnost takových právních jednání jako je koupě běžných 

potravin, lístku do kina, zaplacení nájemného apod.
22

 Otázka významu ust. § 64 o. z. je přesto 

sporná, vzhledem k tomu, že nikoliv způsob jeho aplikace, ale rozsudek o omezení 

                                                 
20

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2009, sp. zn. 30 Cdo 4582/2008 
21

 Důvodová zpráva k zákonu č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další 

související zákony [online] [cit. 8. 6. 2018] Dostupná z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqge3f6nbwgbpwi6q, 2016. 
22

 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf , 2012. 59 s. 
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svéprávnosti má sloužit k individuálnímu vymezení reálné schopnosti jednotlivce právně 

jednat.
23

 

Zároveň je diskutabilní účel tohoto ustanovení, když z teoretického hlediska těm, kteří 

nejsou fakticky schopni samostatně právně jednat pro závažnou duševní poruchu, stejně 

nepřináší nic nového, protože tyto osoby jsou de facto stejně z účasti na právním životě 

vyloučeni. Naopak těm, jejichž svéprávnost je soudem částečně omezena, způsobilost právně 

jednat v běžných záležitostech každodenního života musí zůstat zachována i bez výslovného 

ustanovení.
24

 Nad to jen dodávám, že v ilustrativním výčtu běžných záležitostí každodenního 

života v důvodové zprávě je dle mého názoru chybně uvedeno placení nájemného. Jedná se o 

pravidelnou platbu částky vyšší hodnoty, která bude zpravidla omezena již samotným 

výrokem soudu v oblasti nakládání s majetkovými hodnotami. Optikou judikatury vytvořené 

po účinnosti o. z. lze běžné záležitosti každodenního života chápat jako záležitosti, které se 

odvíjejí od kvality jeho běžného života s přihlédnutím ke všem jeho zvláštnostem.
25

 

1.2.6. Přechodná ustanovení o omezení svéprávnosti 

Konečně nelze vynechat alespoň drobnou zmínku o úpravě svéprávnosti 

v přechodných a závěrečných ustanoveních o. z. (část pátá, hlava II, díl 1, oddíl 1). 

Zákonodárce nezbytně upravuje kontinuální změnu omezení a zbavení způsobilosti k právním 

úkonům podle předchozí právní úpravy na omezení svéprávnosti po účinnosti o. z. V případě 

změny omezení způsobilosti k právním úkonům na omezení svéprávnosti nedochází 

k pochybnostem o rozsahu tohoto omezení, když to je vymezeno rozhodnutím soudu. 

Problém však nastává v případě změny úplného zbavení způsobilosti k právním úkonům, 

který terminologicky v o. z. nemá ekvivalent. Použití logického výkladu (tedy když člověk 

dříve omezený ve způsobilosti k právním úkonům je ve stejném rozsahu omezen na 

svéprávnosti, pak člověk dříve zbaven způsobilosti k právním úkonům by měl být zbaven 

svéprávnosti) odporuje smyslu a účelu nové úpravy. Výkladem předmětného ust. § 3032 odst. 

1 o. z. se zabýval Nejvyšší správní soud, který dovodil, že osoby zbavené způsobilosti 

k právním úkonům podle předchozí právní úpravy ObčZ nabývají s účinností o. z. 

svéprávnost v tom rozsahu, v jakém o. z. vylučuje její omezení.
26

 

                                                 
23

 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I, op. cit. 251 s. 
24

 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I § 1 – 117, op. cit. 455 s. 
25

 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 6. 2014, sp. zn. 24 Co 193/2014 
26

 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 9 Ads 23/2014 
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Maximální délka doby, nejpozději po jejímž uplynutí osoby zbavené nebo omezené ve 

způsobilosti k právním úkonům podle předchozí právní úpravy nabydou po účinnosti o. z. 

plnou svéprávnost (srov. ust. § 3033 o. z.), doznala novelizací o. z. značnou změnu. 

Zákonodárcem původně nastavená tříletá doba byla zvolena spíše nahodile a v praxi zahltila 

obecné soudy nápadem „přezkumných řízení“ o prodloužení omezení svéprávnosti 

K problematice vypracovalo analytický plán Ministerstvo spravedlnosti. Z něho 

vyplývalo, že náklady především znaleckých posudků vyšplhají až ke 150 000 000,- Kč 

ročně.
27

 Důvodová zpráva k zákonu č. 460/2016 Sb. rovněž uvádí komparaci se zahraniční 

úpravou, ze které jednoznačně vyplývá, že Česká republika má nejkratší přezkumnou dobu. 

Pětiletou dobu zakotvuje např. Quebecký občanský zákoník (čl. 281), francouzský Code Civil 

(čl. 441 a 442), maďarský občanský zákoník (čl. 2:29).
28

 Z výše uvedeného důvodu se doba, 

do které musí soud o těchto případech rozhodnout, prodloužila ze tří na pět let. 

1.3. Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat 

Podpůrná opatření představují novinku v o. z. reflektující důraz na základní lidská 

práva člověka, jejich svobodu, důstojnost, jakož i na vůdčí princip soukromého práva, kterým 

je autonomie vůle. Občanský zákoník vedle institutu omezení svéprávnosti explicitně 

upravuje instituty předběžného prohlášení, smlouvy o nápomoci a zastoupení členem 

domácnosti (§§ 38 - 54 o. z.). 

Zavedení nových institutů, které směřují k umožnění duševně nemocným osobám 

spolurozhodovat o svých záležitostech namísto rozhodování místo nich, sahá až za hranice 

přijetí o. z. k přistoupení České republiky k CRPD. 

Hlavním posláním CRPD je zaručení rovnosti a nediskriminace osob se zdravotním 

postižením při přístupu k základním lidským právům a svobodám a současně podpora jejich 

přirozené důstojnosti a cti (srov. čl. 1 CRPD). Pro úpravu postavení trpících duševním 

postižením je pak stěžejním čl. 12 CRPD týkající se rovnosti před zákonem. K tomu blíže 

zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA)
29

: „The CRPD does not create new 

                                                 
27

 HAVLOVÁ, A., VIKTORA, A. Nový občanský zákoník zdvojnásobil soudům náklady na znalecké posudky. 

In: irozhlas.cz [online] 21. 7. 2014 [cit. 13. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/node/5939957. 
28

 Důvodová zpráva k zákonu č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další 

související zákony [online] [cit. 8. 6. 2018] Dostupná z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqge3f6nbwgbpwi6q, 2016. 
29

 CRPD ratifikovala Evropská unie dne 23. 2. 2010. 
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rights; it rather complements existing civil, political, economic and social rights.“
30

 (Práva 

zaručená osobám se zdravotním postižením přitom nepředstavují na světové (ani na národní) 

úrovni žádné novum, spíše doplňují již existující občanská, politická, ekonomická a sociální 

práva). Za jeden z hlavních cílů v rámci rozhodování o svéprávnosti pak lze považovat přesun 

od „substituted decision-making“ (rozhodování v zastoupení) k „supported decision-making“ 

(podporované rozhodování). Tento posun zároveň znamená přechod k rozhodování, které je 

ve vztahu k osobám, o nichž je rozhodováno, individuálnější a přiléhavější. CRPD sama o 

sobě nevylučuje instituty omezení (restriction) nebo zbavení (deprivation) svéprávnosti, pro 

zásah do sféry svéprávnosti však sama o sobě nestačí pouhá přítomnost zdravotního postižení, 

je třeba takové rozhodnutí individualizovat a zaručit proporcionalitu takového omezení, jakož 

i právní prostředky ochrany a obrany osobě, o níž je rozhodováno.  

1.3.1. Předběžné prohlášení 

Občanský zákoník nově umožňuje, aby člověk v očekávání neschopnosti spravovat 

vlastní záležitosti závazně projevil vůli, jak popř. kým mají být nadále spravovány jeho 

záležitosti nebo kdo má být ustanoven jeho opatrovníkem.
31

 V případě, že se předběžné 

prohlášení týká záležitosti jiné než povolání opatrovníka a je vázáno na podmínku, je 

zákonem předvídáno rozhodnutí soudu o splnění této podmínky (srov. ust. § 42 o. z.). Soud 

dále rozhoduje o změně nebo zrušení předběžného prohlášení v případě změny okolností tak 

podstatné, že člověk, který prohlášení učinil, by je za takových okolností neučinil nebo by je 

učinil s jiným obsahem, a za předpokladu, že by jinak člověku, který prohlášení učinil, hrozila 

závažná újma (srov. ust. § 48 o. z.). Hmotněprávní předpis rovněž zdůrazňuje povinnost 

soudu vynaložit potřebné úsilí ke zjištění názoru člověka, o jehož předběžném prohlášení je 

rozhodováno. 

1.3.2. Nápomoc při rozhodování 

Dalším podpůrným opatřením je realizován koncept podporovaného rozhodování u 

člověka stiženého duševní poruchou, jemuž rozhodování působí potíže, avšak nemusí být 

omezen ve svéprávnosti. Záměrem institutu nápomoci při rozhodování je zajištění 

dostatečného prostoru pro vlastní právní jednání podporovaného, a to formou pomoci při 

                                                 
30

 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. Legal capacity of persons with 

intellectual disabilities and persons with mental health problems [online]. Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, 2013 [cit. 9. 3. 2018]. Dostupné z doi:10.2811/37419, 9 s. 
31

 Důvodová zpráva k zákonu o zvláštních řízeních soudních [online] [cit. 9. 3. 2017] Dostupná z: 

http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4978&d=324959, 26 s. 
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rozhodování. Jedná se o faktické opatření.
32

 Úkolem podpůrce není nahrazovat svým právním 

jednáním projevy vůle podporovaného, ale být přítomen právnímu jednání podporovaného, 

být mu nápomocen radami a zajistit mu potřebné údaje a sdělení. Nápomoc je realizována na 

smluvním principu, přičemž je vyžadována písemná forma smlouvy, která nabývá účinnosti 

až schválením soudem. Řízení o schválení smlouvy o nápomoci je zahajováno pouze na návrh 

podporovaného nebo podpůrce (srov. ust. § 32 odst. 1 z. ř. s.). Soud může smlouvu neschválit 

pro rozpor mezi zájmy podporovaného a podpůrce, za tímto účelem je soud nadán širokými 

pravomocemi vyplývajícími z vyšetřovacího principu, na němž je založeno nesporné řízení. 

Stejně tak může soud podpůrce odvolat (i bez návrhu). 

Podle ust. § 47 o. z. nesmí podpůrce ohrozit zájmy podporovaného nebo se na jeho 

úkor bezdůvodně obohatit (odst. 1). Své povinnosti vykonává v souladu s rozhodnutím 

podporovaného. Při právním jednání podporovaného v písemné formě může podpůrce připojit 

svůj podpis a údaj o funkci, příp. údaj o poskytnuté podpoře. Podpůrce je zákonem zvlášť 

zmocněn k namítání neplatnosti právního jednání podporovaného (odst. 2). Důvodem 

zmocnění je skutečnost, že podpůrce není zákonným zástupcem podporovaného, a nemůže 

tudíž neplatnost jeho právního jednání namítat za něj. Zákon proto umožňuje podpůrci, 

aby případnou neplatnost namítal vlastním jménem.
33

 

Smlouva o nápomoci zároveň slouží jako průkaz podpůrce, který se se souhlasem 

podporovaného může účastnit jeho právních jednání. Nadto je tento institut reflektován 

i některými právními předpisy, např. § 116a o. s. ř., § 36 odst. 4 nebo § 49 odst. 5 s. ř., 

§ 68 z. ř. s.
34

 Pravomoci podpůrce však sahají i za hranice pouhé poradní činnosti. Podpůrce 

je např. oprávněn požádat o vydání občanského průkazu za podporovaného a tento převzít,
35

 

obdobně je tomu v případě cestovního pasu.
36

 Tato oprávnění rovněž náleží zástupci osoby na 

základě zastoupení členem domácnosti (viz níže). Datum nabytí právní moci rozhodnutí 

soudu o schválení smlouvy o nápomoci včetně uvedení čísla jednacího a soudu, který 

                                                 
32

 KŘIVÁČKOVÁ, J., HAMUĹÁKOVÁ, K., TINTĚRA, T. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu, 

op. cit. 93 s. 
33

 KOTRADY, P. Možnost a problémy využití podpůrných opatření v praxi. In: Právní rozhledy, č. 1/2015. 16 s. 
34

 KŘIVÁČKOVÁ, J., HAMUĹÁKOVÁ, K., TINTĚRA, T. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu, 

op. cit. 97-98 s. 
35

 Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 
36

 Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 
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smlouvu schválil, a datum odvolání podpůrce soudem se vede v informačním systému 

evidence obyvatel.
37

 

1.3.3. Zastoupení členem domácnosti 

Třetí formou podpůrného opatření v o. z. je tzv. zastoupení členem domácnosti. 

Zletilý, který nemá jiného zástupce, jemuž brání duševní porucha samostatně právně jednat, 

může být zastoupen svým potomkem, předkem, sourozencem, manželem nebo partnerem, 

nebo osobou, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti 

alespoň tři roky (srov. ust. § 49 odst. 1 o. z.). Literatura dovozuje, že podmínky pro vznik 

zastoupení jsou v případě potomka, předka, sourozence, manžela nebo partnera dány i 

v případě, že tyto osoby se zastoupeným ve společné domácnosti nežijí.
38

 Tento výklad 

značně rozšiřuje možnost využití institutu. Samotné označení institutu v o. z. je přitom samo o 

sobě poněkud zavádějící. Zajímavé je, že i sám zákonodárce v textu jednotlivých ustanovení 

název institutu již nepoužívá a hovoří pouze o zástupci.
39

 Zastoupení členem domácnosti je 

vhodné zejména v případech, kdy je možné se o osobu pro duševní poruchu neschopnou 

samostatně právně jednat postarat v rámci rodiny a zároveň u ní nehrozí, že by si svým 

vlastním aktivním jednáním přivodila újmu.
40

 

Zástupce podle ust. § 49 odst. 2 o. z. dá zastoupenému najevo vznik zastoupení, jakož 

i jeho povahu a následky (musí tak učinit pro zastoupeného srozumitelným způsobem). Aby 

zastoupení nevzniklo (nebo za jeho trvání zaniklo), postačí však pouze odmítající projev 

zastoupeného. Vznik zastoupení je podmíněn schválením soudu, který nejprve vyvine 

potřebné úsilí, aby zjistil názor zastoupeného, a to i za použití takového způsobu 

dorozumívání, který si zastoupený zvolí (srov. ust. 50 o. z.). V rámci jakési subsidiarity 

podpůrných opatření je zastoupení členem domácnosti svým rozsahem i mírou, v jaké 

zástupce při právním jednání nahrazuje vůli zastoupeného, nejzávažnější, proto jsou v o. z. na 

výběr a schválení zástupce kladeny největší nároky. Zastoupení se vztahuje na obvyklé 

záležitosti, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného. V případě záležitostí, které 

nejsou obvyklé, nastupují obecná ustanovení o opatrovnictví (ust. § 465 a násl. o. z.). 

Zástupce není oprávněn udělit souhlas k zásahu do duševní nebo tělesné integrity člověka 

                                                 
37

 § 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 

(zákon o evidenci obyvatel) 
38

 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář., op. cit. 258-259 s. 
39

 FLANDEROVÁ, M. Zastoupení členem domácnosti – ano nebo ne? In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer [cit. 12. 6. 2018]. ASPI ID: LIT50707CZ. 
40

 KOTRADY, P. Možnost a problémy využití podpůrných opatření v praxi. In: Právní rozhledy, č. 1/2015. 16 s. 
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s trvalými následky. Zástupce je oprávněn nakládat s peněžními prostředky (na účtu 

zastoupeného však jen do výše nepřesahujícího měsíčně výši životního minima
41

) 

zastoupeného v rozsahu potřebném pro obstarání obvyklých záležitostí. Zástupců může být i 

několik, jejich jednání a případnou kolizi upravuje ust. § 53 o. z. 

K zániku zastoupení dochází i odmítne-li zastoupený, aby jej zástupce dále zastupoval. 

Zákon vychází z principu autonomie vůle, v souladu se kterým jako odmítnutí postačí pouze 

projev přání. Tento neformální přístup vzbuzuje obavy, že se zastoupený velice jednoduše 

může ocitnout ve stavu bez zástupce, a tudíž mu hrozí rizika plynoucí z absence právní 

ochrany. K tomu uvádí Mgr. Flanderová, že „je nutné trvat na tom, aby vůle zástupce 

i zastoupeného měla určitou kvalifikovanou podobu, tj. aby byla adresována soudu, který byť 

deklaratorním rozhodnutím, vycházejícím z uvedeného projevu vůle, vezme tento stav na 

vědomí a v rozhodnutí jej vyjádří.“
42

 Zastoupení zaniká také jeho vzdáním se ze strany 

zástupce, jmenováním opatrovníka nebo účinností smlouvy o nápomoci v rozsahu, v jakém je 

zastoupený způsobilý právně jednat. Údaje o zástupci jsou stejně jako v případě smlouvy o 

nápomoci vedeny v informačním systému evidence obyvatel. 

Výhodou institutu je menší formálnost řízení, při kterém soud zastoupení schvaluje. 

Řízení lze zahájit i bez návrhu (srov. ust. § 13 z. ř. s.) anebo i ústně do protokolu 

(srov. ust. § 14 z. ř. s.). Není třeba provést znalecké zkoumání a dokonce ani není nutné 

nařídit ústní jednání (srov. ust. § 33 z. ř. s.). S ohledem na podmínku vyjádřenou v o. z., 

že soud má předtím než o schválení rozhodne vyvinout potřebné úsilí ke zjištění názoru 

zastoupeného (srov. ust. § 50 o. z.), nejeví se rozhodnutí o zastoupení bez nařízení jednání 

příliš vhodným řešením. Samozřejmě tu existuje varianta, kdy soud zjišťuje názor 

zastoupeného mimo jednání, přičemž takový úkon může provést i jiná soudní osoba.
43

 

Obrovským nedostatkem institutu zastoupení členem domácnosti je jeho nedůsledné 

provedení zákonodárcem zejména v rámci předpisů veřejného práva. Možnost zástupce 

vyřídit za zastoupeného např. dávky sociálního zabezpečení, byla totiž do právního řádu 

zavedena až s účinností od 1. 1. 2018,
44

 tedy 4 roky od účinnosti o. z. Vzhledem k tomu, že 

                                                 
41

 Srov. ust. § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 
42

 FLANDEROVÁ, M. Zastoupení členem domácnosti – ano nebo ne? In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer [cit. 12. 6. 2018]. ASPI ID: LIT50707CZ. 
43

 FLANDEROVÁ, M. Zastoupení členem domácnosti – ano nebo ne? In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer [cit. 12. 6. 2018]. ASPI ID: LIT50707CZ. 
44

 Zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. 
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jednání v řízení o sociálních dávkách je typickou oblastí, v níž může zástupce být 

zastoupenému ku prospěchu díky oprávnění právně jednat za zastoupeného, postrádalo 

z velké části užití institutu zastoupení členem domácnosti až do roku 2018 své přednosti, pro 

které by měl být preferován před institutem omezení svéprávnosti. 
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2. Historie omezení svéprávnosti a řízení o ní 

Dříve, než se detailně zaměřím na současnou úpravu řízení o omezení svéprávnosti, je 

vhodné zasadit hmotněprávní institut svéprávnosti a související procesní úpravu do 

historického kontextu. V této kapitole stručně shrnu nejvýznamnější poznatky o omezení 

svéprávnosti v římském právu a právní úpravě v období středověku, kodifikaci občanského 

práva hmotného a procesního v období vlády Josefa II. (18. st.) a jeho vývoj v 19. a 20. st. 

Podrobněji se budu věnovat především kodexům z druhé poloviny 20. st.  

2.1. Omezení svéprávnosti osob v římském právu 

Římské právo rozeznávalo pojem „persona“ (osoba), kterou se rozumí lidská bytost 

způsobilá být nositelem (subjektem) práv a povinností. Subjektem práv a povinností však 

v římském právu mohl být pouze člověk svobodný.
45

 Pouze svobodné osoby měly právní 

subjektivitu v justiniánském právu označovanou jako „caput“.
46

 Římské právo však právní 

subjektivitu propůjčovalo i určitým subjektům (např. sdružením) odlišným od člověka. 

Vedle právní subjektivity rozlišovalo římské právo i způsobilost k právnímu jednání. 

Základem způsobilosti k právnímu jednání je projev vůle zakládat, měnit nebo rušit práva 

a povinnosti učiněný navenek. V římském právu se ne vždy spojovala v jednom člověku 

právní subjektivita se způsobilostí k právnímu jednání. V důsledku toho mohlo podle 

římského práva např. dítě mít právní subjektivitu, ale k právnímu jednání bylo absolutně 

nezpůsobilé, naproti tomu otrok právní subjektivitu zásadně neměl, jeho jednání však 

zpravidla vyvolávalo určité právní důsledky (přičitatelné jeho pánovi).
47

 

Způsobilost k právnímu jednání byla v římském právu ovlivňována několika faktory, 

přičemž její omezování ovlivňovaly zejména pohlaví a věk. Žena jako člověk lehkovážného 

ducha v římském právu podléhala moci otce popř. manžela. Pro případ, že se stala personae 

sui iuris (osobou svého práva nepodřízenou moci jiného člověka), dozoroval její právní 

jednání poručník (v rámci institutu tutela mulierum).
48

 

                                                 
45

 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995. 55 s. ISBN 

80-7179-031-1. 
46

 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo, op. cit. 56 s.  
47

 Tamtéž 
48

 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo, op. cit. 75 s. 
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Co se týče věku, pouze ve stručnosti uvádím, že do 7 let byl podle římského práva 

člověk dítětem – infans a jeho vůle nebyla právem uznávána.
49

 Vůli za něj projevoval otec 

(pater familias), popř. poručník. Nedospělci mezi 7. a 14. (12.) rokem věku
50

 měli způsobilost 

k právnímu jednání omezenou. Ta měla sloužit především k ochraně jejich osoby a majetku, 

přičemž byla omezena jejich způsobilost např. v oblasti zcizování majetku, pořízení poslední 

vůle nebo uzavření manželství. Nedospělci, který byl osobou sui iuris, byl povinně ustanoven 

poručník.
51

 

Osoby dospělé (puberes) nabývaly v římském právu plnou způsobilost k právním 

jednáním,
52

 tato však mohla být omezena z důvodu zdravotního stavu, tělesných vad či 

duševní nemoci.
53

 

Obecně platilo, že lidé, kteří trpěli nějakým tělesným postižením, si mohli v nesnázích 

vyžádat ustanovení zvláštního opatrovníka (curator debilium).
54

 Odpovědnost za jednání byla 

vyloučena u osoby šílené, jíž byl ustanoven opatrovník (curator furiosi). Chráněné byly osoby 

stižené různými duševními poruchami, pro tyto stavy byla způsobilost k právnímu jednání 

zachována pro případ tzv. světlých okamžiků (intervalla delucida). Za duševně nemocného se 

v římském právu považoval i marnotratník (prodigus), kterému byl ustanoven tzv. curator 

prodigi. Dalším důvodem omezení způsobilosti k právnímu jednání mohla být v římském 

právu i újma na cti a vážnosti římského občana.
55

 

Ve druhé polovině 4. st. n. l. se do popředí dostala křesťanská víra jako víra výlučná, 

k níž byla vázána i plná způsobilost k právním jednáním.
56

 

2.2. Omezení svéprávnosti ve středověku 

Na počátku stály ve středověku jako subjekty práva v popředí kolektivní příbuzenské 

svazky – tzv. rodinné nedíly. Ze své povahy však tato seskupení neobsahovala všechna práva 

jedince. Členové nedílů byli samostatnými subjekty práva zpočátku jen v oblasti práva 
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 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo, op. cit. 76 s. 
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 Hranicí dosažení dospělosti v římském právu bylo dosažení 14 let u chlapců a 12 let u dívek, a to od doby 

císařů, dříve byla zjišťována tělesným ohledáním. 
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 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo, op. cit. 77 s. 
52

 zvláštní ochrany se díky lex Plaetoria z konce 2. st. př. n. l. dostalo člověku ve věku do 25 let 
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 Tamtéž 
54

 Tamtéž 
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 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo, op. cit. 78 s. 
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 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo, op. cit. 79 s. 
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rodinného, resp. manželského a v oblasti majetkového práva k movitým věcem.
57

 Aby byl 

člen feudální společnosti plně způsobilý k právním úkonům podle českého práva, musel 

splňovat řadu předpokladů, přičemž právní způsobilost byla odlišná u různých sociálních 

skupin, stejně jako u mužů a žen. Obecně lze shrnout následující základní podmínky 

způsobilosti: osobní svoboda, příčetnost, věk a zachovalost cti.
58

 Osoby zjevně nepříčetné 

podle stavovského práva nebyly způsobilé k právním úkonům, přestože v českém 

středověkém právu dosud nebyla vytvořena instituce zbavení právní způsobilosti pro 

nepříčetnost. Tyto osoby kupříkladu nemohly uzavírat smlouvy, sňatky nebo pořizovat 

závěti.
59

 

2.3. Kodifikace soukromého práva v 18. a 19. st. 

Po neúspěšném pokusu o kodifikaci soukromého práva za vlády Marie Terezie (tzv. 

Codex Theresianus) spatřil světlo světa celý první díl občanskoprávní kodifikace (č. 591/1786 

J.G.S., v českém překladu Všeobecná práva městská. Díl první.) v roce 1786 za vlády Josefa 

II.
60

 

V roce 1796 byl odbornou komisí předložen text zákoníku, který z rozhodnutí císaře 

Františka I. vyšel na zkoušku nejprve v Západní Haliči.
61

  Po jeho revizích od 1. 1. 1812 

vstoupil v účinnost jako Všeobecný občanský zákoník (německy Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch) (dále v textu jen „ABGB“). Zákoník sestával z úvodu a tří dílů upravujících 

práva osob, práva k věcem a společná ustanovení a jako celek platil v českých zemích až do 

roku 1950 a některá dílčí ustanovení ještě déle.
62

 ABGB poskytoval v ust. § 21 zvláštní 

zákonnou ochranu osobám, které pro nedostatek let, pro duševní vadu nebo jiné poměry 

nebyly způsobilé řádně spravovat své záležitosti. Do této skupiny patřily děti mladší sedmi 

let, tzv. nedospělci mladší čtrnácti let a nezletilci mladší dvaceti čtyř, dále zuřiví, šílení a blbí, 

kteří byli užívání svého rozumu buď zcela zbaveni, nebo alespoň nebyli s to poznat následky 

svých činů, ti, kterým, jakožto osobám prohlášeným za marnotratníky, soudce zakázal další 

správu jejich jmění, konečně nepřítomní a obce (srov. § 21 ABGB věta druhá). Ochrana byla 

poskytována především prostřednictvím institutů poručnictví a opatrovnictví. Poručníka 
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 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., TAUCHEN, J. a kol. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. I. díl. 1. 

vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 167 s. ISBN 978-80-210-6006-7. 
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 MALÝ, K. České právo v minulosti. 1. vydání. Praha: ORAC, 1995. 68 s. ISBN 80-85903-01-6. 
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 Tamtéž 
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 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V. České právní dějiny. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 443 s. 

ISBN 978-80-7380-575-3. 
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 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V. České právní dějiny, op. cit. 444 s. 
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ustanovoval soud nezletilému, aby pečoval o něj a o jeho majetek. Opatrovník (kurátor) byl 

jmenován osobě, která nebyla z jiných důvodů schopna starat se o vlastní záležitosti a hájit 

své právní zájmy (šílenci, mentálně zaostalí, marnotratní, nepřítomní ad.).
63

 

Přesuneme-li se do roviny civilního práva procesního, i zde nalezneme v historii 

českých právních dějin první kodifikaci vydanou za vlády Josefa II. Občanský soudní řád 

z roku 1781, který pak platil až do konce 19. století, již vycházel z principu rovnosti 

procesních stran a uplatňoval dispoziční a projednací zásadu.
64

 Předchůdcem tohoto předpisu 

bylo Obnovené zřízení zemské (1627) spolu s Deklaratorii (1640). Josefínský občanský 

soudní řád nahradil na sklonku 19. století nový občanský soudní řád č. 113/1895 ř. z., který se 

opíral o princip rovnosti občanů před zákonem a dodržoval striktní oddělení soudnictví od 

správy. Zákon byl přijat spolu s jurisdikční normou (zákon č. 113/1895 ř. z.) a exekučním 

řádem (zákon č. 79/1896 ř. z.). S ohledem na to, že Občanský soudní řád upravoval řízení 

sporné, doplňovala ho úprava nesporného řízení (oficium nobile iudicis) z roku 1854. Tento 

předpis upravoval v části třetí řízení ve věcech poručenských a opatrovnických. Zakotvoval 

mj. notifikační povinnost soudu oznámit opatrovnictví pro duševní chorobu nebo 

marnotratnictví, nebo povinnost oznámení prodloužení poručenství veřejnému notáři 

v příslušném okrese vedle doručení vyhláškou. Řízení se zahajovala z moci úřední, a bylo 

v něm možno vyslechnout chráněnce nebo jeho příbuzné.
65

 

Zvláštní úprava zbavení svéprávnosti byla zavedena v roce 1916 Řádem o zbavení 

svéprávnosti. Svéprávnosti mohly být zbaveny osoby starší 7 let. Zletilé osoby, které pro 

duševní chorobu nebo slabomyslnost potřebovaly k řádnému obstarávání svých záležitostí 

podpůrce, mohly být svéprávnosti zbaveny částečně. Dalšími důvody zbavení svéprávnosti 

byla marnotratnost a pijáctví nebo zneužívání jedů. Osoby zbavené svéprávnosti byly co do 

právních účinků jejich jednání rovny dětem do 7 let věku a byl jim povinně ustanovován 

opatrovník. Osobám částečně zbaveným svéprávnosti byl ustanoven podpůrce, tyto mohly 

uzavřít manželství jen se souhlasem podpůrce před soudem. O jmění osob zbavených 

svéprávnosti pečoval poručník pro správu jmění.
66
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2.4. Omezení svéprávnosti a řízení o něm po vzniku ČSR 

Posledně jmenované procesní předpisy jakož i ABGB byly po vzniku ČSR recipovány 

do československého právního řádu spolu s uherským obyčejovým právem, přičemž úpravu 

nesporného řízení znalo pouze právo rakouské.
67

 

Na poli hmotného i procesního občanského práva probíhaly unifikační snahy s cílem 

předložit kodexy jednotně upravující materii ve všech částech republiky. Na unifikačních 

pracích se podílelo ministerstvo unifikací spolu s ministerstvem spravedlnosti. Z této činnosti 

vzešel roku 1937 „Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník“ (čtenáři jistě 

známá předloha současného o. z.) a již ve 20. letech 20. století také návrh textu jednotného 

občanského soudního řádu. Osudy obou předpisů však byly předčasně ukončeny 

mnichovskými událostmi. Návrh občanského zákoníku z roku 1937 obsahoval úpravu 

omezení svéprávnosti v ust. § 66: „Osoby, které pro nedostatečný věk, pro duševní chorobu 

nebo pro jiné skutečnosti nejsou způsobilé řádně spravovati své věci, jsou pod zvláštní 

ochranou. Sem náležejí: děti, t. j. osoby, které nedokonaly roku sedmého; nedospělci, t. j. 

osoby, které nedokonaly roku čtrnáctého; nezletilci, t. j. osoby, které nedokonaly roku 

dvacátého prvního; osoby choromyslné a slabomyslné, které bud' vůbec jsou nezpůsobilé 

spravovati své věci nebo jsou sice způsobilé věci své spravovati, ale pro choromyslnost nebo 

slabomyslnost k řádné správě svých věcí potřebují pomoci; pak osoby, kterým soud pro 

marnotratnost, pijáctví nebo navykle nadužívání nervových jedů obmezil svéprávnost.“
68

 

V roce 1931 byla přijata rámcová úprava nesporných řízení v zákoně č. 100/1931 Sb., 

o základních ustanoveních soudního řízení nesporného, současně s ním však platily úpravy 

jednotlivých druhů řízení. 

2.5. Občanský zákoník a občanský soudní řád z roku 1950 

Soukromé právo bylo jednou z oblastí zasažených politickými událostmi Února 1948. 

Na základě rozhodnutí vedení Komunistické strany Československa začal proces radikální 

proměny československého práva, které měla korespondovat s novými politickými, sociálními 

a ekonomickými poměry „lidově demokratického“ státu.
69

 Výsledkem byly mj. kodifikace 
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hmotného a procesního občanského práva v zákonech č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

(dále v textu jako „OZ 1950“) a č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních 

(občanský soudní řád) (dále v textu jako „OSŘ 1950“). 

Úprava svéprávnosti a jejího zbavení byla obsažena v části druhé, hlavě první OZ 

1950. Plná způsobilost vlastními úkony nabývat práv a zavazovat se (svéprávnost) se 

nabývala zletilostí (dovršením 18 let, popř. uzavřením manželství). Do 6 let byl člověk 

k právním úkonům absolutně nezpůsobilý, později se směl zavazovat jen ke smlouvám 

přiměřeným jeho věku a právně relevantně činit jen ty úkony, které mu byly ku prospěchu. Od 

15 let bylo možné uzavřít pracovní smlouvu. Zákonodárce tedy v rámci legislativní techniky 

zvolil převážně formální objektivní přístup několika věkových hranic, jejichž dosažení mělo 

vliv na nabytí a rozsah svéprávnosti. Tento způsob je sice formálně jednoduchý, avšak v praxi 

se ukázal jako neužitečný a nepraktický,
70

 navíc (především s ohledem na současné pojetí) 

nerespektující individualitu každého jedince. 

OZ 1950 umožňoval úplné zbavení svéprávnosti, a to u člověka staršího 6 let, který 

nebyl vůbec schopen sám si své věci obstarávat pro duševní poruchu nikoli přechodného rázu 

(srov. ust. § 15 OZ 1950). Ten, kdo byl svéprávnosti zbaven, byl absolutně nezpůsobilý 

k právním úkonům a jednal za něj jeho zákonný zástupce. Na rozdíl od dnešního pojetí bylo 

možné úplné zbavení svéprávnosti, které navíc nebylo vázáno hranicí zletilosti, nýbrž 

dovršením 6 let. Také byl preferován přístup absolutní neplatnosti právních úkonů učiněných 

osobami zbavenými svéprávnosti. 

Kromě úplného zbavení svéprávnosti mohl být člověk svéprávnosti zbaven jen 

částečně v případě, že byl zletilý a nebyl pro duševní poruchu, která nebyla jen přechodná, 

nebo pro navyklé nadměrné požívání alkoholických nápojů anebo omamných prostředků nebo 

jedů schopen obstarávat si sám své věci náležitě (srov. ust. § 16 OZ 1950). Tyto osoby pak 

mohly právně relevantně jednat pouze s přivolením zákonného zástupce. Co do rozsahu jejich 

způsobilosti k právním úkonům byly rovny těm, kteří dovršili 15 let. Zvláštní důvod 

částečného zbavení svéprávnosti pro abusus návykových látek si vyžádal speciální procesní 

úpravu, když umožňoval osobě vyhnout se nepříznivým důsledkům omezení vlastní 

svéprávnosti polepšením. 
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Procesní úprava zbavení svéprávnosti byla obsažena v části druhé, hlavě IV., dílu 

prvním OSŘ 1950. Je tedy patrno, že zákonodárce sjednotil procesní úpravu sporných i jiných 

řízení do jediného kodexu. Místně příslušným byl obecný soud osoby, která měla být 

svéprávnosti zbavena, popř. soud, v jehož obvodu se nacházel ústav, v němž byla tato osoba 

umístěna. Dále byla upravena i možnost přenesení místní příslušnosti (na návrh i z moci 

úřední) v případě změny bydliště nebo pobytu za řízení. 

Řízení probíhalo před senátem bez ústního jednání. Řízení bylo možné zahájit na 

návrh i z moci úřední. Pro případ zahájení řízení na návrh jiné osoby než orgánu veřejné 

správy mohl soud uložit navrhovateli povinnost doložit lékařské vysvědčení o zdravotním 

stavu chorého pod sankcí odmítnutí návrhu. Takto bylo možno předejít šikanózním návrhům. 

Zákon nařizoval osobní výslech osoby, která měla být zbavena svéprávnosti, a to před 

soudem, popř. v ústavu. Od výslechu bylo možné upustit, pokud ho nešlo provést vůbec nebo 

bez újmy pro zdravotní stav vyšetřované osoby. V důsledku toho bylo možné o svéprávnosti 

osoby rozhodnout tzv. „od stolu“. 

Opatrovník pro řízení byl ustanovován pouze tam, kde ho bylo třeba k ochraně práv 

osoby, o jejíž svéprávnosti probíhalo řízení. Jako stěžejní důkazní prostředek sloužilo 

vyšetření dvěma znalci. Od vyšetření jakož i od výslechu vyšetřované osoby bylo možné 

upustit, jen byl-li stav osoby, která měla být zbavena svéprávnosti, soudně vyšetřen v 

posledních šesti měsících při přijetí do ústavu a nenastala-li podle potvrzení správy ústavu 

nebo podle výsledků jiného soudního šetření od té doby podstatná změna. Na návrh znalce a 

po výslechu opatrovníka (byl-li ustanoven), a pokud možno i účastníků, mohl soud nařídit 

dodání osoby do ústavu za účelem vyšetření na dobu nejvýše 3 měsíců. 

Jak bylo naznačeno výše, u těch, jimž hrozilo zbavení svéprávnosti pro navyklé 

nadměrné požívání alkoholických nápojů, anebo omamných prostředků nebo jedů, mohl soud 

odložit vynesení rozhodnutí a stanovit lhůtu pro polepšení, popř. podmínit odklad léčením 

v odborném ústavu. 

Usnesení, jímž se rozhodovalo o svéprávnosti, se doručovalo prokurátorovi a 

opatrovnickému soudu a dále případně zdravotnickému ústavu nebo v případě zbavení 

svéprávnosti též místnímu a okresnímu národnímu výboru, v jejichž obvodu měla osoba 

zbavená svéprávnosti bydliště nebo nahlášen pobyt. Samotnému účastníkovi řízení, o jehož 

svéprávnosti bylo rozhodováno, se usnesení nedoručovalo, jestliže toto bylo zřejmě škodlivé 
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pro jeho stav. Zbavení svéprávnosti se poznamenalo u nemovitých věcí. Náklady řízení 

hradila osoba zbavená svéprávnosti, pokud však tyto náklady nebylo možné na ní vymoci, 

hradili je ti, kteří byli podle zákona povinni poskytovat jí úhradu osobních potřeb, pokud by 

tím nebyli zkráceni na výživě oni sami nebo jejich rodiny; jinak stát (popř. osoba, která 

podala návrh, skončilo-li řízení bezvýsledně). 

Rozhodnutí bylo možné zrušit i přeměnit, pro tyto případy zákon přiznával procesní 

subjektivitu i osobě zbavené svéprávnosti. Soud však při opakovaném podávání návrhů touto 

osobou, aniž by se její stav zlepšil nebo to bylo možné očekávat, mohl rozhodnout, že po 

dobu nejdéle 3 let budou takové návrhy jako nepřípustné odmítnuty, ledaže tato osoba osvědčí 

zlepšení svého stavu. 

Pro účely správy jmění osob zbavených svéprávnosti byl jmenován soudem 

opatrovník, nad jehož činností (zejména prostřednictvím předložení a schválení vyúčtování) 

dohlížel soud. 

2.6. Občanský zákoník a občanský soudní řád z 60. let 20. st. 

Právní úpravy omezení svéprávnosti se dotkla i nová kodifikace občanského práva 

v ObčZ (část první, hlava druhá, oddíl první). Tento zavedl terminologickou změnu, když 

„svéprávnost“ byla nahrazena termínem „způsobilost k právním úkonům“ a zavedl jedinou 

věkovou hranici (18 let) pro její plné nabytí. Co se nezletilců týče, jejich způsobilost 

k právním úkonům byla omezena co do povahy úkonů přiměřených rozumové a volní 

vyspělosti odpovídající jejich věku. 

Ustanovení ObčZ rozlišovala mezi zbavením způsobilosti k právním úkonům a jejím 

omezením v rozsahu určeném rozhodnutím soudu. Důvodem pro zbavení způsobilosti 

k právním úkonům byla duševní porucha, nikoli jen přechodná, pro kterou fyzická osoba 

nebyla vůbec schopna činit právní úkony. V případě omezení způsobilosti k právním úkonům 

přistupoval vedle duševní poruchy nikoli přechodného rázu ještě další důvod, kterým bylo 

nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů, pro které byla 

fyzická osoba schopna činit jen některé právní úkony. Stejně jako v případě OZ 1950 nebyl 

soud ze zákona limitován formální lhůtou v délce trvání zbavení nebo omezení. 
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Do účinnosti z. ř. s. obsahoval úpravu nesporného řízení o způsobilosti k právním 

úkonům zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

v textu jen „o. s. ř.“) v části třetí, hlavě páté. 

Řízení bylo možné zahájit i bez návrhu nebo i na návrh zdravotnického zařízení, které 

jako navrhovatel bylo účastníkem řízení. Osoba, o jejíž způsobilosti k právním úkonům se 

řízení vedlo, byla nově označována jako „vyšetřovaný“. Zachována zůstala možnost soudu 

požadovat po navrhovateli (odlišnému od státního orgánu nebo zdravotnického zařízení) 

lékařské vysvědčení o duševním stavu vyšetřovaného. Rovněž o. s. ř. zakotvoval procesní 

způsobilost vyšetřovaného podat návrh na vrácení způsobilosti, přičemž doba, po kterou mu 

toto právo mohlo být za zákonných podmínek odňato, se zkrátila na dobu nejvýše jednoho 

roku oproti předchozí právní úpravě. 

Původní znění o. s. ř., podle kterého soud osobě, o jejíž způsobilosti k právním 

úkonům se jednalo, ustanovil opatrovníka pro řízení, byla nahrazena právem vyšetřovaného 

nechat se v řízení zastoupit (jinak mu byl ustanoven opatrovník pro řízení - rodič či jiná osoba 

blízká, jinak opatrovník z řad advokátů).
71

 

Úprava o. s. ř. zakotvovala možnost upuštění od výslechu vyšetřovaného, této však 

později nemohlo být užito, pokud vyšetřovaný o vyslechnutí sám požádal.
72

 Odpadla 

podmínka znaleckého vyšetření provedeného dvěma znalci, nově však musel být znalec o 

zdravotním stavu vyšetřovaného vyslechnut. Soudem stanovená maximální doba pro umístění 

vyšetřovaného ve zdravotním zařízení za účelem vyšetření byla z původních 3 měsíců 

zkrácena na 6 týdnů. Rovněž byla později zrušena možnost přerušení řízení z důvodu 

očekávaného zlepšení stavu vyšetřovaného, u něhož byly dány podmínky omezení 

způsobilosti k právním úkonům pro nadměrné užívání alkoholických nápojů nebo omamných 

prostředků či jedů (za případného uložení povinnosti podrobit se potřebnému léčení).
73

 

Podmínky, za kterých se nemuselo rozhodnutí doručovat adresátovi, byly zredukovány 

pouze na podmínku, že podle závěrů znaleckého posudku adresát nebyl s to význam 
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rozhodnutí pochopit (odpadla podmínka nepříznivého působení).
74

 Odstraněna byla možnost 

z důvodu vhodnosti upustit od nařízení jednání. 

Co se týče formy rozhodnutí, nahradil dřívější formu usnesení forma rozsudku. 

Rozsudek bylo možné zrušit, jestliže se později ukázalo, že pro zbavení nebo omezení 

způsobilosti k právním úkonům nebyly podmínky. 

Pozitivní změna nastala v úpravě povinnosti náhrady nákladů řízení, kdy ji soud 

přiznal státu proti tomu, o jehož způsobilost k právním úkonům v řízení šlo, pouze pokud to 

bylo možno spravedlivě žádat. Nadále zůstala zachována sankční povinnost k náhradě újmy, 

které vyšetřovanému, jeho zástupci, opatrovníkovi pro řízení a státu řízením vznikly proti 

tomu, kdo podal zjevně bezdůvodný návrh na zbavení nebo omezení způsobilosti k právním 

úkonům. 

Procesní úprava řízení o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům měla dle 

mého názoru veskrze pozitivní dopad na řízení i důsledky pro jeho účastníky. Od 1. 1. 2014 

nahradil úpravu o. s. ř. v oblasti nesporných a jiných řízení z. ř. s., který v oblasti omezení 

svéprávnosti reflektuje nové pojetí svéprávnosti a jejího omezení v o. z. Přesto však vyjma 

dílčích úprav vychází především z původní koncepce řízení obsažené v o. s. ř. Z tohoto lze 

usuzovat, že alespoň z pohledu zákonodárce se podstata úpravy řízení o zbavení a omezení 

způsobilosti k právním úkonům osvědčila a je možné ji i v současnosti použít i v kontextu 

nové hmotněprávní úpravy. 
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3. Řízení o omezení svéprávnosti 

3.1. Úvod k řízení o omezení svéprávnosti 

S účinností od 1. 1. 2014 představuje z. ř. s., procesní reflexi některých oblastí v rámci 

rekodifikace soukromého práva v o. z. Řízení o svéprávnosti je systematicky zařazeno v části 

druhé (Zvláštní část), hlavě I (Řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob), dílu 

1 (Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti), oddílu 2 (Řízení o 

svéprávnosti) z. ř. s. 

Právní úprava řízení o svéprávnosti vychází z úpravy obsažené v §§ 186 – 191 o. s. ř. 

ve znění účinném do 31. 12. 2013. Hlavními změnami v nové právní úpravě je přizpůsobení 

procesní úpravy terminologii o. z., nadále možnost pouze omezit svéprávnost člověka (nikoli 

jí člověka úplně zbavit) a zakotvení procesních prostředků k zajištění co nejvyšší ochrany 

omezovaného a individualizace každého případu omezení svéprávnosti. 

Řízení o svéprávnosti je typickým tzv. nesporným řízením, které může být zahájeno i 

bez návrhu, je ovládáno zásadou vyšetřovací a rozhodnutí ve věci samé mající konstitutivní 

povahu má zpravidla účinky ex nunc. Řízení má úzkou vazbu na řízení ve věcech 

opatrovnictví člověka (srov. ust. §§ 44 – 49 z. ř. s.).
75

 

Procesní úprava řízení o svéprávnosti v sobě zahrnuje několik druhů řízení, jejichž 

společným jmenovatelem je přímý předmět řízení, kterým je rozhodování o svéprávnosti. 

Patří sem vlastní řízení o omezení svéprávnosti, ve kterém se o omezení svéprávnosti 

posuzovaného rozhoduje „poprvé“; řízení o prodloužení doby omezení svéprávnosti, 

které reflektuje dočasnost omezení jako nový atribut omezení svéprávnosti zakotvený 

v ust. § 59 o. z.; řízení o změně omezení svéprávnosti, ve kterém soud i bez návrhu rozhodne 

o změně (zúžení nebo rozšíření) omezení nebo navrácení svéprávnosti, pokud dojde ke změně 

okolností mající na rozsah omezení vliv po právní moci rozsudku, kterým byla svéprávnost 

omezena (srov. ust. § 60 o. z.); řízení o zrušení omezení svéprávnosti, je-li zjištěno, že pro 

omezení svéprávnosti nebyly dány podmínky již při vydání zrušovaného rozsudku.
76

 

                                                 
75

 ŠÍNOVÁ, R., PETROV KŘIVÁČKOVÁ, J. a kol. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním 

prvkem. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 55 s. ISBN 978-80-7400-594-7. 
76

 MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou 

a judikaturou. Praha: Leges, 2016. 86 – 87 s. ISBN 978-80-7502-122-9. 



 

28 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že s ohledem na předmět řízení se mezi řízení o 

svéprávnosti neřadí řízení o přiznání svéprávnosti nezletilému (srov. ust. § 37 o. z.), které 

patří mezi řízení ve věcech péče o nezletilé, stejně jako řízení o přivolení souhlasu a odvolání 

souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo jiné 

obdobné výdělečné činnosti. Řízení o povolení uzavřít manželství se s ohledem na svůj 

předmět řadí mezi řízení ve věcech manželských a partnerských.
77

 

3.2. Příslušnost soudu 

3.2.1. Věcná příslušnost 

V souladu s ust. § 3 odst. 1 z. ř. s. je pro řízení o omezení svéprávnosti příslušný 

okresní soud. 

3.2.2. Místní příslušnost 

Místně příslušným je obecný soud člověka, o jehož svéprávnosti se rozhoduje 

(srov. ust. § 34 věta první z. ř. s.). Toto ustanovení odkazuje na obecnou úpravu místní 

příslušnosti v ust. § 85 odst. 1 o. s. ř., které obsahuje legislativní zkratku bydliště v obvodu 

místně příslušného soudu. Pojem bydliště však není totožný s veřejnoprávním vymezením 

trvalého pobytu
78

 ani se zcela nepřekrývá s definicí bydliště v ust. § 80 o. z., a to v tom 

rozsahu, že pro účely stanovení místní příslušnosti se nelze dovolat toho, že člověk, podle 

jehož bydliště se pro dané řízení určuje místní příslušnost, uvádí za bydliště jiné místo.
79

  

Pojem bydliště vymezila pro účely místní příslušnosti judikatura jako místo, kde se člověk 

zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.
80

 

Druhá věta ust. § 34 z. ř. s. stanoví místní příslušnost soudu, v jehož obvodu se 

nachází zdravotní ústav nebo zařízení uvedené v ust. § 84 z. ř. s., pokud je v něm osoba, o 

jejíž svéprávnosti se rozhoduje, umístěna bez svého souhlasu. Právní řád však zná pouze 

definici pojmu zdravotní zařízení (místo, kde se poskytují zdravotní služby).
81

 Nadále lze na 

obsah pojmu zdravotní ústav usuzovat z podmínek, za jakých lze pacienta hospitalizovat bez 

jeho souhlasu ve zdravotnickém zařízení popř. v zařízení sociálních služeb. Pro účely ust. 
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§ 34 z. ř. s. je místní příslušnost určována podle skutečného sídla pobočky zdravotního 

ústavu, v níž je posuzovaný umístěn. Objevují se však i názory vycházející z absence procesní 

subjektivity těchto poboček, kdy místní příslušnost má být určena podle sídla zdravotního 

ústavu.
82

 Pro určení místní příslušnosti není rozhodující očekávaná délka pobytu v ústavu, ale 

výlučně stav v době zahájení řízení.
83

 

Stanovení specifické místní příslušnosti sleduje princip nejrychlejšího zásahu a 

procesní ekonomie soudního řízení a zároveň sleduje ochranu zájmů posuzovaného, který má 

být soudu co nejblíže.
84

 K tomu lze rovněž dodat, že zakotvení pravidel pro určení místní 

příslušnosti odpovídá i kritériu ekonomické hospodárnosti řízení, když s ohledem na předmět 

řízení, jakož i na osobu, o jejíž svéprávnosti je rozhodováno, často dochází k nařízení jiného 

soudního roku (srov. ust. § 18 z. ř. s.) mimo budovu soudu. 

3.2.3. Přenesení příslušnosti 

Obecné ust. § 5 z. ř. s. výslovně uvádí řízení o svéprávnosti mezi řízeními, u nichž lze 

přenést místní příslušnost soudu na jiný soud, v případě, že dojde v průběhu řízení ke změně 

okolností, podle nichž se příslušnost posuzuje, a je-li to v zájmu osoby, o jejíž svéprávnosti se 

rozhoduje. Soud, na něhož byla příslušnost přenesena, může v případě nesouhlasu 

s přenesením předložit věc k rozhodnutí svému nadřízenému soudu, pokud otázka přenesení 

příslušnosti nebyla již odvolacím soudem rozhodnuta. Rozhodnutím nadřízeného soudu je 

vázán i soud, který příslušnost přenesl. 

3.2.4. Funkční příslušnost 

Zákon o zvláštních řízeních soudních neobsahuje speciální úpravu funkční 

příslušnosti, proto se subsidiárně (srov. ust. § 1 odst. 3 z. ř. s.) užije ust. § 10 odst. 1 o. s. ř, 

podle kterého o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů rozhodují krajské soudy. 
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3.3. Zahájení řízení 

3.3.1. Aktivní legitimace k zahájení řízení 

S ohledem na absenci zvláštního ustanovení, které by umožňovalo zahájit řízení o 

(omezení) svéprávnosti pouze na návrh, lze v souladu s ust. § 13 z. ř. s. řízení zahájit i z moci 

úřední. V takovém případě je řízení zahájeno dnem vydání usnesení o jeho zahájení. Toto 

usnesení se doručuje do vlastních rukou účastníkům řízení
85

 a není proti němu přípustné 

odvolání. Důvod pro vydání usnesení o zahájení řízení může vyplynout např. z vlastní 

pozorovací činnosti soudu, ale mnohem běžnější je, že k tomuto procesnímu úkonu obdrží 

soud podnět. Podnětem k zahájení řízení sleduje osoba pouze informování soudu o tom, že 

jsou naplněny skutečnosti odůvodňující zahájit řízení, v němž má dojít k omezení 

svéprávnosti člověka. Na rozdíl od návrhu na zahájení řízení nemá ten, kdo podnět činí, 

ambici být účastníkem řízení se všemi procesními právy a povinnostmi. Není-li z podání 

zřejmé, zda se jedná o návrh či podnět, soud se podatele dotáže. Pokud se podatel ve 

stanovené lhůtě nevyjádří, vyhodnotí soud podání jako podnět.
86

 

Zákon v ust. § 35 odst. 1 zvlášť uvádí, že návrh na zahájení řízení může podat též 

zdravotní ústav. Co je obsahem legislativní zkratky zdravotní ústav, bylo objasněno 

v předchozí kapitole, na rozdíl od určování místní příslušnosti se však přikláním k názoru, že 

navrhovatelem (a tudíž i účastníkem řízení) může být pouze zdravotní ústav, který má právní 

osobnost.
87

 V literatuře lze najít i názor, že návrh v souladu s ust. § 35 odst. 1 z. ř. s. může 

podat ústav, neboť mu tímto zákon přiznává způsobilost být účastníkem řízení ve smyslu ust. 

§ 19 o. s. ř. věta za středníkem.
88

 Já se však ztotožňuji s názorem, že z komentovaného 

ustanovení způsobilost být účastníkem řízení subjektu bez právní osobnosti jednoznačně 

neplyne, a tudíž nelze dovozovat, že mu jím byla založena. Z pojmu zdravotního ústavu totiž 

lze usuzovat jak na účelově a organizačně oddělené prostory sloužící k léčbě a hospitalizaci 

pacientů, tak na provozovatele tohoto ústavu, který právní osobnost má.
89
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Návrh na zahájení řízení může podat v zásadě každý. S ohledem na to, že není třeba 

prokázat právní zájem na podaném návrhu, chrání zákon osobu, které má být v daném řízení 

svéprávnost omezena, před nedůvodnými a šikanózními návrhy zvláštní požadavky na 

navrhovatele, kteří nejsou státním orgánem nebo zdravotním ústavem. Po těchto lze podle 

ust. § 35 odst. 2 z. ř. s. vyžadovat (formou usnesení, proti kterému není odvolání přípustné) 

předložení lékařské zprávy o duševním stavu osoby, o jejíž svéprávnosti se jedná. Nesplnění 

výzvy vede k zastavení řízení. 

Přestože bylo takto řízení zastaveno, nebrání soudu žádná překážka k zahájení nového 

řízení z moci úřední. K takové situaci může docházet poměrně často zejména z důvodu, že 

údaj o zdravotním stavu nebylo možné poskytnout, vzhledem ke stále více posilující ochraně 

citlivých údajů. Z tohoto důvodu souhlasím s názorem, že „vhodnější by byl postup, kdy soud, 

pokud mu navrhovatel logicky vysvětlí, proč nemůže lékařskou zprávu předložit, řízení 

nezastaví (není totiž vázán usnesením, kterým se upravuje vedení řízení, srov. § 170 odst. 2 o. 

s. ř.) a pokračuje v řízení bez zprávy, kterou si vyžádá sám.“
90

 Doplnila bych snad ještě, že 

soud pokračuje v řízení i bez předložené zprávy, pouze pokud z okolností vyplývá důvodnost 

návrhu. Je přitom zřejmé, že na začátku řízení důvodnost jeho konání nemůže být jistě 

objasněna. Jsou-li tu důvody pro omezení svéprávnosti člověka, vyplyne až z provedeného 

dokazování, avšak již z návrhu na zahájení řízení jinak obsahujícího všechny náležitosti musí 

pro soud vyplývat důvody natolik přesvědčivé, aby k pokračování v řízení i při absenci 

lékařské zprávy od navrhovatele přikročil. 

Z dikce ust. § 35 odst. 2 z. ř. s. vyplývá, že návrh může podat i státní orgán. Typicky 

půjde o státní zastupitelství, jehož oprávnění vstoupit do řízení a dokonce i zahájit řízení o 

(omezení) svéprávnosti je zakotveno v ust. § 8 odst. 1 písm. d), odst. 2 z. ř. s. Vedle státního 

zastupitelství to může být i jiný státní orgán, avšak pouze v rámci své působnosti v oblasti 

sociálně-právní ochrany lidí.
91

 

Po zdravotním ústavu ani správním orgánu nemůže soud vyžadovat doložení lékařské 

zprávy, vychází se však z předpokladu znalosti zdravotního stavu osoby, o jejíž svéprávnosti 
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má být v řízení rozhodnuto. Právě uvedení relevantních skutečností o zdravotním stavu 

posuzovaného, popř. uvedení okolností, pro něž byl návrh podán, se v návrhu presumuje.
92

 

S ohledem na zaměření práce na řízení o omezení svéprávnosti nepředpokládám, že by 

docházelo příliš často k návrhům, které by de facto směřovaly proti navrhovateli samotnému. 

Nicméně to zákon nevylučuje. Zvláštní ustanovení o procesní legitimaci posuzovaného pro 

případ řízení o změně či zrušení rozhodnutí o omezení svéprávnosti však zakotvuje 

§ 35 odst. 3 z. ř. s. Toto právo může být dočasně nejvýše na 6 měsíců soudem odebráno, byl-li 

návrh opakovaně zamítnut a nelze-li očekávat zlepšení stavu posuzovaného. 

3.3.2. Obsahové náležitosti návrhu 

Návrh je procesním úkonem účastníka, a musí proto splňovat obecné náležitosti ust. 

§ 42 odst. 4 o. s. ř. Kromě toho musí být splněny i požadavky spojené s návrhem na zahájení 

řízení v ust. § 79 odst. 1 o. s. ř. Tyto požadavky jsou pak v ust. § 35 odst. 2 z. ř. s. precizovány 

tak, že z návrhu musí vyplývat důvodnost návrhu z hlediska skutkových i právních 

a zároveň že není možné užití mírnějších a méně omezujících opatření. S ohledem na to, že již 

samotné zahájení řízení o omezení svéprávnosti má na posuzovaného zpravidla negativní 

dopady, je třeba trvat na dodržení vylíčení důvodů pro podání návrhu, přičemž se při jeho 

posuzování uplatní zásada zdrženlivosti.
93

 

K. Čuhelová a T. Pondikasová jdou až tak daleko, že po navrhovateli požadují 

specifikaci osobního a zdravotního stavu posuzovaného, jeho kognitivních schopností a 

způsobu každodenního fungování, případné využívání určité formy podpory (a zda tato 

dostatečně kompenzuje jeho postižení a představuje dostatečnou ochranu jeho právního 

jednání), názor posuzovaného na uspořádání své situace, vymezení konkrétní hrozby závažné 

újmy pro případ, že by k omezení svéprávnosti nedošlo, a vysvětlení, proč užití mírnějších a 

méně omezujících opatření (srov. ust. § 39 z. ř. s.) není dostačující.
94

 Tomuto požadavku 

formální přísnosti lze vyhovět pouze potud, nekladou-li na navrhovatele požadavky de facto 
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mu znemožňující podat projednatelný návrh. Takový postup by totiž v daném případě byl ve 

svém důsledku v rozporu se zájmy samotného posuzovaného.
95

 

Návrh lze podle ust. § 14 z. ř. s. podat i ústně do protokolu. 

3.3.3. Informování o zahájení řízení 

Procesní předpis ukládá soudu povinnost doručit bez zbytečného odkladu stejnopis 

návrhu, popř. usnesení o zahájení řízení ministerstvu spravedlnosti a příslušné komoře, vede-

li se řízení o svéprávnosti o osobě advokáta, notáře, soudního exekutora, soudce, státního 

zástupce, insolvenčního správce, zapsaného mediátora, znalce nebo tlumočníka (ust. § 36 z. ř. 

s.)  

3.4. Účastníci řízení a další osoby na řízení zúčastněné 

Účastenství se v řízení o omezení svéprávnosti posuzuje podle ust. § 6 odst. 1 z. ř. s., 

a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že řízení může být zahájeno i bez návrhu. Účastníkem 

řízení je navrhovatel a ten, o jehož právech a povinnostech má být v řízení jednáno. V rámci 

zvláštní úpravy řízení o svéprávnosti chybí speciální úprava účastenství. 

3.4.1. Posuzovaný a jeho zastoupení 

Účastníkem řízení je osoba, omezení jejíž svéprávnosti je předmětem řízení, tzv. 

„posuzovaný“.
96

 Pro účely řízení o omezení svéprávnosti, ve kterém se otázka svéprávnosti 

projednává vůbec poprvé, není třeba zdůrazňovat, že posuzovaný má plnou procesní 

způsobilost (srov. ust. § 20 odst. 1 o. s. ř.). Tomu odpovídá právo posuzovaného zvolit si 

zmocněnce i bez souhlasu opatrovníka ve smyslu ust. § 37 odst. 1 z. ř. s. věta druhá. Zákon 

však pamatuje na zachování procesní způsobilosti posuzovaného i pro případ jiných řízení o 

svéprávnosti, a to především v ust. § 35 odst. 3 z. ř. s. 

Úprava z. ř. s. nově zakotvuje obligatorní ustanovení opatrovníka pro řízení (kolizního 

opatrovníka) posuzovanému. Do 31. 12. 2013 si mohl vyšetřovaný v souladu 

s ust. § 187 odst. 1 o. s. ř. zvolit zmocněnce, a pakliže této možnosti nevyužil, byl mu soudem 

ustanoven opatrovník. Nová úprava, podle které je kolizní opatrovník ustanoven vždy, je 

zdůvodněna obavou z manipulace zmocnitele při zvolení zmocněnce. Kvůli tomu však 

                                                 
95

 SVOBODA, K. Nesporná řízení III, op. cit. 68 – 69 s. 
96

 Do 31. 12. 2013 byla tato osoba označována jako „vyšetřovaný“. 



 

34 

 

vyvstala i potřeba zakotvení způsobu řešení kolize jednání zástupce (zmocněnce) 

a opatrovníka.
97

 V souladu s ust. § 37 odst. 2 z. ř. s. v případě odporujících si úkonů 

opatrovníka a zmocněnce posoudí soud (nikoliv však formou rozhodnutí), který z úkonů je 

v zájmu posuzovaného. 

Vodítko, kdo by kolizním opatrovníkem měl být jmenován, nalezneme 

v ust. § 29 odst. 3 o. s. ř., podle kterého jmenuje soud zpravidla osobu blízkou, případně jinou 

vhodnou osobu, nebrání-li tomu zvláštní důvody. Tyto osoby však se svým jmenováním musí 

vyslovit souhlas. V krajním případě se funkce opatrovníka ujme advokát jmenovaný soudem, 

který je v možnosti odmítnutí jmenování limitován pouze důvody v ust. § 19 zákona 

č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 

Nelze si nevšimnout vzestupné tendence preferování jmenování advokátů do role 

opatrovníků, která se objevuje napříč právním řádem. Dle mého názoru k tomuto jevu dochází 

nepřímou činností zákonodárce, když právě v případě advokátů není vyžadován souhlas 

s vlastním jmenováním.
98

 Svým způsobem se jedná o snahu účelnou. Jednoduše tímto 

způsobem lze zajistit opatrovníka i v těch případech, kdy opatrovanec nemá kolem sebe jinou 

vhodnější osobu (např. rodinného příslušníka), která by byla ochotna a schopna se funkce 

ujmout. 

V případě řízení o svéprávnosti jsou navíc na kvantitu opatrovníků kladeny vyšší 

nároky, jelikož se kontinuálně v řízení vyskytují dva – hmotněprávní a kolizní. V případě 

civilního řízení je možnost jmenování advokáta procesním opatrovníkem limitována 

vyčerpáním jiných zákonem preferovanějších možností. 

Přestože jsem si vědoma, že nelze zavedenou praxi démonizovat pouze s odkazem na 

jedno konkrétní selhání, ráda bych na tomto místě uvedla odstrašující případ, jak by se 

opatrovník-advokát k výkonu své funkce rozhodně postavit neměl. Jedná se o případ několika 

ústavních stížností stěžovatele města Smečna proti rozhodovací praxi Krajského soudu 

v Praze.
99

 Město Smečno jako hmotněprávní opatrovník posuzovaných podalo odvolání proti 

rozhodnutím soudu prvního stupně, jimiž byla navrácena plná svéprávnost posuzovaným 

(ačkoli o naplnění podmínek pro takový krok lze přinejmenším vést spory). Na podaném 
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odvolání trvalo město i přesto, že bylo stran krajského soudu upozorněno na jinou 

rozhodovací praxi směřující k minimalizaci rozhodnutí o omezení svéprávnosti.
100

 Následně 

odvolací soud jmenoval posuzovaným advokáta jako kolizního opatrovníka, který aniž by 

posuzované navštívil, zhlédl či jinak kontaktoval, vzal odvolání zpět. Ústavní soud opakovaně 

konstatoval porušení práva na spravedlivý proces zakotvený v čl. 36 odst. 1 usnesení 

předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV 

A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky (dále v textu jen „LZPS“) 

spočívající v odepření meritorního přezkoumání věci v odvolacím řízení. 

Z judikatury Ústavního soudu se podává, že opatrovníkem nemůže být zaměstnanec 

soudu.
101

  

Jak již bylo výše naznačeno, procesním opatrovníkem nemůže být opatrovník 

hmotněprávní, který je sám účastníkem řízení. Z ust. § 37 odst. 1 z. ř. s. vyplývá, že soud 

posuzovanému jmenuje opatrovníka, byť tento již má svého hmotněprávního zástupce.
102

 

Jako problematické se dále jeví zakotvení ust. § 29a o. s. ř., podle kterého soud 

ustanoví s jejím souhlasem opatrovníkem osobu označenou v předběžném prohlášení (srov. 

ust. § 38 a násl. o. z.). S tímto se bez výhrad ztotožňuje např. K. Čuhelová a T. 

Pondikasová
103

 nebo M. Kokeš
104

. Já se však do určité míry ztotožňuji s názorem K. Svobody 

v tom, že primárním účelem předběžného opatření ve vztahu k opatrovníkovi je označení 

osoby, která se má stát hmotněprávním zástupcem osoby, která předběžné prohlášení činí.
105

 

Opět tak narážíme na problém, že osoba v řízení vystupující jako účastník (hmotněprávní 

opatrovník označený předběžným prohlášením) nemůže v tomtéž řízení zastupovat jiného 

účastníka (resp. posuzovaného). Systematický výklad problematického ust. § 29a o. s. ř. nám 

sice dává odpověď na to, že v daném případě má zákonodárce na mysli opatrovníka 

procesního, avšak pro odstranění všech pochybností bych navrhovala úpravu jeho znění tak, 

že „účastníku, který pořídil předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně 

jednat, ustanoví soud opatrovníkem pro řízení s jejím souhlasem osobu za opatrovníka pro 

řízení označenou v předběžném prohlášení.“ V případě, že by předběžné prohlášení 
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nespecifikovalo, pro jaký účel je ta která osoba povolána za opatrovníka, považoval by se 

opatrovník za opatrovníka hmotněprávního. 

Jak již bylo zmíněno výše, může si posuzovaný zvolit zmocněnce, což mu umožňuje 

lepší hájení vlastních zájmů. Zastoupení se posuzuje podle ust. § 24 a násl. o. s. ř. o 

zastoupení na základě plné moci. Ve vztahu mezi posuzovaným a zmocněncem se neaplikuje 

ust. § 37 odst. 2 z. ř. s. upravující kolizi úkonů opatrovníka a zmocněnce, jelikož z povahy 

zastoupení tvoří zmocněnec a posuzovaný jeden celek a oba jsou procesními úkony druhého 

vázáni.
106

 

3.4.2. Další účastníci řízení 

Účastníkem řízení vedle posuzovaného a navrhovatele je, jak bylo zmíněno výše, jeho 

hmotněprávní opatrovník. Hmotněprávní opatrovník má postavení účastníka řízení, neboť jde 

o řízení, které může být zahájeno i bez návrhu, v němž dle § 6 odst. 1 z. ř. s. kromě 

navrhovatele je účastníkem i ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno, 

což se týká i hmotněprávního opatrovníka.
107

 Zákon spojuje s řízením o svéprávnosti řízení o 

případném ustanovení hmotněprávního opatrovníka (§ 46 odst. 1, § 6 odst. 1 z. ř. s.). Již z 

toho důvodu je jeho zájem na výsledku řízení odlišný od zájmu posuzovaného a ani jeho 

procesní postavení není slučitelné se zastupováním jiného účastníka řízení.
108

 Pokud se osoba, 

jež má být v řízení o omezení svéprávnosti jmenována opatrovníkem, řízení neúčastní již od 

jeho zahájení, postupuje soud v souladu s ust. § 7 odst. 1 z. ř. s. a k řízení ji jako účastníka 

usnesením přibere. 

Hmotněprávní předpis zajišťuje jistotu, že jednotlivci, který kolem sebe nemá osobu 

vhodnou a ochotnou k tomu plnit roli opatrovníka (kritéria srov. demonstrativní výčet v ust. 

§ 471 odst. 2 o. z.), bude ustanoven tzv. veřejný opatrovník, kterým bude zpravidla obec 

(srov. ust. § 471 odst. 3 o. z.). Velkým nedostatkem je v tomto smyslu dosud chybějící 

speciální zákonná úprava veřejného opatrovníka. Nedostatky současného stavu spatřuji 

zejména v následujícím: Podle ust. § 471 odst. 3 o. z. má způsobilost být veřejným 

opatrovníkem obec, kde má opatrovanec bydliště, anebo právnická osoba zřízená touto obcí k 

plnění úkolů tohoto druhu. Toto ustanovení tedy limituje výběr veřejného opatrovníka 
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s ohledem na bydliště opatrovance. Zákon ale nijak neřeší případy, kdy počet opatrovanců 

značně převyšuje počet zaměstnanců obce, kteří by agendu spojenou s opatrovnictvím mohli 

vykonávat. Pod tento případ lze subsumovat případy malých obcí s malým počtem 

zaměstnanců, kde se vyskytuje větší počet osob s omezenou svéprávností, které nemají jinou 

vhodnější osobu ochotnou nebo schopnou úlohu opatrovníka plnit, popř. obcí, na jejichž 

území se např. nachází psychiatrická nemocnice. Právní úprava by tyto situace měla 

reflektovat. Mám za to, že situaci by mohlo pomoci řešit, kdyby část agendy spojené 

s opatrovnictvím mohla být např. z personálních či finančních důvodů rozdělena mezi více 

obcí (při využití správního členění by se jednalo např. o pomoc obcím I. stupně obcemi II. a 

III. stupně). S tím samozřejmě koresponduje i vytvoření takového počtu pracovních míst, aby 

zaměstnanci obcí, jež vykonávají úkoly veřejných opatrovníků, byli schopni tyto plnit. 

Klíčové je rovněž zajistit dostatečnou kvalifikaci těchto pracovníků. 

Judikatura dovodila, že účastníkem řízení je i manžel posuzovaného, pokud má 

s posuzovaným společné děti, k nimž oba vykonávají rodičovskou odpovědnost.
109

 O rozsahu 

výkonu rodičovské odpovědnosti totiž soud musí obligatorně rozhodnout v souladu 

s ust. § 868 o. z. Účastníky řízení rovněž budou nezletilé děti, k nimž dosud posuzovanému 

vyplývaly práva a povinnosti z rodičovské odpovědnosti.
110

 

Státní zastupitelství může v řízení o (omezení) svéprávnosti vystupovat v různém 

postavení. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. d) z. ř. s. může vstoupit do již zahájeného řízení, 

a to i v odvolacím řízení. Státní zastupitelství vstupuje do řízení dnem, kdy oznámení o vstupu 

do řízení došlo soudu. Následně státní zastupitelství vystupuje v roli zvláštního procesního 

subjektu, nestává se účastníkem řízení, a přestože je oprávněno k výkonu všech oprávnění 

jako účastníci, jsou mu odepřeny ty, které přísluší pouze účastníkům 

(srov. ust. § 35 odst. 2 z. ř. s. ve spojení s ust. § 1 odst. 3 z. ř. s.). Zákon však v případě řízení 

o (omezení) svéprávnosti umožňuje, aby návrh na jeho zahájení podalo samo státní 

zastupitelství. V takovém případě vystupuje v řízení jako účastník. Účelem přítomnosti 

státního zastupitelství v řízení je zastupování veřejného zájmu.
111
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3.5. Průběh řízení 

V řízení se uplatní zásady typické pro nesporná řízení. Je ovládáno zásadou materiální 

pravdy. Soud při zjišťování rozhodných skutečností není vázán tvrzeními účastníků (srov. ust. 

§ 20 odst. 1 z. ř. s.). Podle odst. 3 téhož ustanovení nelze určitou skutečnost považovat za 

prokázanou pouze na základě toho, že se účastník nedostaví či ve stanovené lhůtě na výzvu 

nevyjádří. Přípustný je však postup soudu, který ve výzvě upozorní účastníka, jehož se týká, 

že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s návrhem souhlasí. Účastníci 

mohou uvádět skutečnosti a označovat důkazy na jejich podporu až do skončení řízení. Řízení 

je vedeno zásadou jednotnosti (srov. ust. § 20 odst. 2 z. ř. s.).
112

 

Již dříve v tomto textu bylo zmíněno, že řízení o omezení svéprávnosti je ovládáno 

vyšetřovací zásadou (srov. ust. § 21 z. ř. s.). I v případě nesporných řízení lze o dokazování 

hovořit jako o páteři procesu. Dokazování v řízení o omezení svéprávnosti probíhá při 

jednání, které musí být nařízeno, pokud zákon nestanoví výjimku z ust. § 19  z. ř. s. 

K jednání předvolá soud posuzovaného, jeho opatrovníka, popř. zmocněnce, ostatní 

účastníky a jejich zástupce, znalce a svědky (zejména ošetřujícího lékaře posuzovaného) a 

státní zastupitelství, není-li přímo navrhovatelem. Pro řízení o (omezení) svéprávnosti je však 

typické nařízení jiného soudního roku (srov. ust. § 18 z. ř. s.) např. v místě bydliště 

posuzovaného nebo na jiném vhodném místě, je-li to vzhledem k okolnostem případu vhodné 

a účelné. Pro jiný soudní rok je typická menší formálnost.
113

 

Procesní úpravu řízení nalezneme zejména v ust. § 38 z. ř. s., jehož odst. 1 klade soudu 

zvláštní požadavky na provedení důkazů směřujících ke zjištění objektivní pravdy. Uvádí se, 

že soud musí povinně vyslechnout posuzovaného, znalce, podle okolností ošetřujícího lékaře 

posuzovaného, jeho opatrovníka a popř. provede další vhodné důkazy. 

V řízení o omezení svéprávnosti tudíž lze dovodit obligatorní (nikoliv však 

bezvýjimečné) provedení minimálně 2 důkazních prostředků, jimiž jsou výslech 

posuzovaného a výslech znalce. 
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3.5.1. Výslech posuzovaného 

Výslech posuzovaného představuje typický důkazní prostředek, prostřednictvím 

kterého soud zjišťuje přítomnost podmínek pro omezení svéprávnosti subjektivní povahy 

(srov. ust. § 55 o. z.). Zároveň se však prostřednictvím výslechu realizuje právo 

posuzovaného být slyšen.
114

 O průběhu výslechu posuzovaného neobsahuje procesní předpis 

žádná zvláštní ustanovení, lze však konstatovat, že jeho účelem je získání poznatků o tom, jak 

se duševní nemoc projevuje ve všech oblastech života posuzovaného, při nichž k právnímu 

jednání dochází, a zároveň se sledují její případné negativní důsledky v těchto sférách.
115

 

Výslech posuzovaného zpravidla předchází výslechu znalce.
116

 V rámci výslechu je 

soud povinen vyvinout potřebné úsilí ke zjištění názoru posuzovaného člověka, a to i za 

použití způsobu dorozumívání zvoleného posuzovaným (ust. § 56 odst. 2 o. z.). Způsobem 

dorozumívání může být např. komunikace prostřednictvím osoby blízké nebo asistenta 

posuzovaného.
117

 Na tomto místě opakovaně upozorňuji na paradox, kterým je zakotvení 

zvláštních ustanovení procesního charakteru v hmotněprávním předpise. 

Podle ust. § 38 odst. 2 z. ř. s. věty první lze od výslechu posuzovaného upustit, nelze-li 

tento provést vůbec nebo bez újmy pro zdravotní stav posuzovaného. V prvním případě se 

typicky může jednat o člověka v kómatu nebo trpícího těžkou demencí.
118

 O druhý případ 

může jít např. u osob trpících úzkostí a strachem z úředních míst nebo osob trpících záchvaty 

agrese v neznámém prostředí.
119

 O upuštění od výslechu posuzovaného učiní soud poznámku 

v protokolu o jednání nebo jiném soudním roku. Jedná se o rozhodnutí, jímž se upravuje 

vedení řízení, a ve smyslu ust. § 170 odst. 2 o. s. ř. jím tedy soud není vázán a k výslechu 

posuzovaného může opětovně v průběhu řízení přikročit. Důvody upuštění od výslechu uvede 

soud v odůvodnění rozsudku. Soud přitom zpravidla přihlíží k názoru znalce a k obsahu 

lékařské zprávy. Dostatečným odůvodněním takového výjimečného postupu však není pouhé 

převzetí názoru znalce, že výslech není možný, aniž by tento byl podroben jakémukoli 
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hodnocení nebo vyjádření.
120

 Soud je však povinen výslech i přesto provést, pokud o to 

požádá posuzovaný (srov. ust. § 38 odst. 2 z. ř. s.). 

Co se týče názoru, že výslech posuzovaného může být proveden v rámci jiného 

soudního roku mimo budovu soudu, jsem v tomto ohledu rezervovaná a spíše toho názoru, že 

pokud je to jen trochu možné, měl by soud trvat na provedení výslechu posuzovaného při 

jednání před soudem (nebrání-li tomu závažné překážky zejména zdravotní stav 

posuzovaného). Důvodů pro takový postup mám hned několik. Provedením výslechu 

posuzovaného před soudem je jednoznačně zajištěna přítomnost posuzovaného na jednání, 

v rámci kterého jsou prováděny další důkazy. Bezesporu tímto způsobem lze nejjednodušeji 

zajistit plné uplatnění procesních práv posuzovaného, zejména možnost klást dotazy svědkům 

a vyjadřovat se k provedeným důkazům. S ohledem na uplatnění těchto práv se přítomnost 

posuzovaného při jednání jeví jako časově i ekonomicky výhodná pro ostatní účastníky řízení. 

Nejdůležitějším důvodem, proč by soud měl trvat na výslechu posuzovaného ideálně 

při jednání soudu, spatřuji v samotném smyslu institutu omezení svéprávnosti. Současný 

postoj společnosti i jurisprudence ve mně budí dojem, že rozhodnutí o omezení svéprávnosti 

je cosi nepřijatelného, ponižujícího a nežádoucího. Přitom zapomínáme na to, že jeho 

primárním účelem je ochrana člověka při jeho právních jednáních. Jsou-li proto splněny 

zákonné podmínky (včetně nemožnosti nahrazení omezení svéprávnosti mírnějším a méně 

omezujícím opatřením), neexistuje v našem dnešním právním řádu účinnější způsob ochrany 

než právě rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Toto rozhodnutí však není způsobilé (jak se 

někdy laická veřejnost může domnívat) vyřadit člověka z aktivního života, koneckonců to 

vylučuje nejméně ust. § 64 o. z. Má ho však chránit před negativními následky ve své 

podstatě náročnějších právních jednání (ať už svou podstatou nebo způsobem provedení). 

S některými z nich je spojená i větší nebo menší míra institucionalizace, např. vyřízení dávek 

sociálního zabezpečení na úřadě, převzetí doporučené poštovní zásilky, návštěva 

zdravotnického zařízení za účelem provedení lékařského zákroku, návštěva banky za účelem 

vyřízení úvěru, prohlášení sňatečné vůle před oprávněným orgánem veřejné moci nebo 

oprávněné církve. Právě takové situace (resp. právní jednání) kladou na člověka určitou míru 

stresu nebo jiného zatížení, jež může návštěva soudního jednání do jisté míry simulovat. 

Čtenář mě možná za takové názory odsoudí, avšak já považuji způsobení jisté míry 

diskomfortu posuzované osobě v řízení o omezení svéprávnosti spíše za kladný jev, ze 
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kterého soudce snáz může seznat, zdali je ta která osoba schopna v určitých situacích právně 

jednat, aniž by si tím přivodila újmu. Proto považuji absolutní protěžování neformálního, pro 

posuzovaného jednostranně pohodlného, přístupu za kontraproduktivní. Požadavek aktivního 

přístupu posuzovaného k řízení přitom nechápu jako nedostatek citlivosti. 

Dle mého názoru neobstojí ani argument finanční náročnosti dopravy posuzovaného 

k soudu. Její minimalizaci mají zajistit především ustanovení zakotvující pravidla místní 

příslušnosti, navíc není řízení o svéprávnosti takovou pravidelností v životě posuzovaného, 

aby bylo s to významně narušit jeho hospodaření v majetkové sféře. Je přitom otázkou, 

v jakém poměru jsou náklady posuzovaného na dopravu k soudnímu jednání vůči nákladům 

soudu na dopravu do místa konání jiného soudního roku. 

3.5.2. Zhlédnutí posuzovaného 

Jsou-li dány důvody pro upuštění od výslechu posuzovaného, je osobní kontakt soudu 

s posuzovaným zajištěn jeho tzv. zhlédnutím.
121

 Zatímco smysl tohoto úkonu jakož i jeho 

význam je celkem zřejmý (zákonodárce jeho provedení vyžaduje v souladu s ust. § 38 odst. 2 

z. ř. s. věta druhá za středníkem a zároveň jeho provedení zakotvuje jako conditio sine qua 

non pro omezení svéprávnosti člověka v ust. § 55 odst. 1 o. z.), je jím snaha dosáhnout 

osobního setkání soudce s osobou, o omezení jejíž svéprávnosti rozhoduje, jeho obsah jakož i 

způsob jeho naplnění považuji mírně řečeno za problematický a nejasný. 

Zhlédnutí není důkazním prostředkem. Prostřednictvím osobního pozorování soudcem 

vynakládá soud v rozumné míře úsilí o zjištění stavu posuzovaného, zhlédnutí lze spojit 

s výslechem (srov. ust. § 38 odst. 1 a 2 z. ř. s.) nebo s jiným pokusem o zjištění názoru 

posuzovaného (srov. ust. § 56 odst. 2 o. z.).
122

 Zhlédnutí však má svébytný smysl, kterým je 

zjištění jeho stavu, ve smyslu pozorování jeho schopnosti reakce na podněty, zachování 

logického myšlení atp. Protokol o zhlédnutí by pak měl zachycovat i neverbální projevy 

posuzovaného.
123

 Úsudek soudu (i když neodborný) o stavu posuzovaného má sloužit jako 

protiváha ryze odborně expertních přístupů.
124
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Dosud se můj názor na zhlédnutí posuzovaného shoduje s komentářovou i další 

odbornou literaturou. Rozcházím se však s nimi v otázce prostředí, v němž má být zhlédnutí 

prováděno. Podle Svobody, by mělo zhlédnutí posuzovaného být provedeno v jeho pokud 

možno přirozeném prostředí tak, aby si soudce mohl učinit závěry o jeho chování 

a poměrech.
125

 Přibylová a Šínová zastávají názor, že se zhlédnutí provádí zpravidla 

v domácím prostředí posuzovaného za přítomnosti osob, které o něj pečují a jsou schopny 

poskytnout o něm informace.
126

 Bílý zase uvádí, že se má zhlédnutí provést v prostředí, 

v němž se člověk běžně pohybuje, ne v jednací síni, kde není možné pozorovat, jak člověk 

zvládá běžné životní úkony.
127

 

Důraz, který odborná veřejnost klade na provedení zhlédnutí v tzv. přirozeném 

prostředí člověka, ve mně vyvolává otázku, jakých poznatků se v něm soudu o posuzovaném 

dostane? Domnívám se totiž, že tyto poznatky korespondují nejvíce ze všeho s jednáními, 

které právo vůbec za relevantní nepokládá (např. schopnost se samostatně najíst, obléci se, 

orientovaně se pohybovat v domácím prostředí, uklízet po sobě) a dále s těmi právními 

jednáními, které ze své podstaty (ani ze zákona) rozhodnutím o omezení svéprávnosti omezit 

nelze, tzv. běžné záležitosti každodenního života (srov. ust. § 64 o. z.). Proto důraz, který je 

kladen na provedení zhlédnutí v přirozeném prostředí posuzovaného, není dle mého názoru 

natolik důležitý. Závěr o tom, jestli určitý vnější projev byl způsoben stavem posuzovaného 

vyvěrajícím z jeho duševní nemoci anebo např. nervozitou z účasti na soudním jednání, by si 

snad měl být soudce (i když laik) schopen utvořit sám. Navíc, přestože zhlédnutí má sloužit 

jako jakási lidskoprávní nástavba a záruka rozhodování soudu opřeného o vlastní postřehy 

soudce, nelze význam znaleckého hodnocení stavu posuzovaného úkonem zhlédnutí 

relativizovat či zmenšovat. Stále je třeba mít na paměti rozdíl mezi skutkovými a právními 

otázkami případu. 

Další připomínkou k záměru zákonodárce posílit ochranu práv posuzovaných osob 

zakotvením jejich zhlédnutí soudem je nezanedbatelný rozkol mezi teorií a jejím praktickým 

provedením. Na rozdíl od znalců, kteří, přestože jsou sami vytíženi, v důsledku stávající 

právní úpravy rozhodování o svéprávnosti musí pro účely vypracování znaleckého posudku, 
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stanovení správné diagnózy a zodpovězení zadaných otázek s posuzovaným strávit čas 

v řádech minimálně hodin, doba trvání zhlédnutí není časově ohraničena. 

S ohledem na až obludný rozsah opatrovnické agendy pak nelze soudcům vyčítat, že 

s posuzovaným tráví čas krátký na to, aby bylo možné utvořit si o něm skutečně relevantní 

názor. Soudům sice v četnosti nápadu opatrovnické agendy zvlášť v oblasti „přezkumů“ 

svéprávnosti ulevila výše uvedená novela o. z. č. 460/2016 Sb., stejně jako „šalamounské“ 

řešení otázky osoby, která má zhlédnutí provést v níže rozebraném stanovisku Nejvyššího 

soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. Cpjn 201/2015, avšak úplné vyřešení problémů tato dílčí 

opatření neobsahují. Způsob jejich řešení při současném stavu počtu posuzovaných versus 

soudců ani nevidím. Cynicky zastávám názor, že význam zhlédnutí sice nesmí být opomenut, 

avšak není třeba jej ani přeceňovat.  

Formulace ust. § 38 odst. 2 z. ř. s. věta první za středníkem o tom, že soud 

posuzovaného vždy zhlédne, vyvolala u právní veřejnosti rozsáhlou diskuzi o tom, kdo je dle 

tohoto ustanovení oprávněn zhlédnutí provést, zdali je to výlučně osoba soudce nebo i jiné 

soudní osoby zejména asistent soudce a vyšší soudní úředník. K otázce se vyjadřovala i 

Katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která za správný výklad 

považuje zhlédnutí výlučně soudcem, což odpovídá jak smyslu a účelu právní úpravy, tak 

doslovnému textu § 55 odst. 1 o. z. Dále je zdůrazněno, že nelze opomenout, že ani vyšší 

soudní úředník ani asistent soudce nejsou nadáni soudcovskou nezávislostí, která zvláště 

v tomto případě má garantovat objektivní a přímé zhodnocení stavu a situace dotčené osoby. 

Touto otázkou se zabýval i Ústavní soud,
128

 který se přiklonil k názoru, že k provedení 

zhlédnutí je povolanou osobou pouze soudce. K odůvodnění tohoto závěru mj. uvádí: „(…) v 

řízení o omezení svéprávnosti musí posuzovaného zhlédnout soud, což má být soudce nebo 

senát a nikoliv například vyšší soudní úředník. (…) Výklad, že soudem je míněn soudce či 

senát, je v souladu s tím, že zákonodárce s účinností od 1. 1. 2014 dává najevo, že je naprosto 

stěžejní nerozhodovat o tak závažném zásahu do svobody člověka, jakým je omezení 

svéprávnosti, 'od stolu', ale slyšet názor posuzovaného, popřípadě ho alespoň vidět. Jinak se 

totiž o osudu člověka rozhoduje na základě osobního kontaktu s ním a jinak jen na základě 

informací obsažených ve spise. Před vlastním rozhodnutím musí soudce vyvinout potřebné 

úsilí k tomu, aby zjistil názor člověka, o jehož svéprávnosti rozhoduje. Je přitom třeba, aby 

použil takový způsob dorozumívání, který si vybere člověk, o jehož omezení svéprávnosti se 
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jedná. Vyslechnutí a zhlédnutí člověka s duševním postižením při rozhodování o omezení jeho 

svéprávnosti či v řízení o přípustnosti dalšího držení ve zdravotním ústavu přímo soudcem též 

úzce souvisí s kvalitou odůvodnění konkrétního soudního rozhodnutí. Rozsáhlé studium 

spisového materiálu, znaleckého posudku či lékařských zpráv je časově a odborně náročné, 

přitom právě osobní setkání s člověkem, o němž soudce rozhoduje, někdy má pro soudce 

mnohem větší vypovídací hodnotu.“
129

 

Tímto rozhodnutím však nebyly pochybnosti ze strany soudců zcela rozptýleny, což 

vedlo Nejvyšší soud k vydání stanoviska sp. zn. Cpjn 201/2015 ze dne 13. 4. 2016. 

Jak již bylo uvedeno, Nejvyšší soud se v zájmu zajištění jednotného rozhodování 

soudů zabýval otázkou osoby oprávněné k provedení zhlédnutí ve smyslu ust. § 55 odst. 1 

o. z. a § 38 odst. 2 z. ř. s., přičemž k této problematice byly vypracovány varianty stanoviska 

A a B s odlišnými závěry.
130

 Nejvyšší soud v odůvodnění přijatého stanoviska zdůrazňoval 

především význam zhlédnutí jakožto výrazu respektu k osobě posuzovaného, který je 

projevován právě skrz osobní kontakt soudu (soudce) s posuzovaným. Úvaha, že zhlédnutí 

posuzovaného může uskutečnit případně i vyšší soudní úředník nebo asistent soudce,
131

 se 

totiž vyznačuje tím omezením, že celkový úsudek („dojem“), který si takto vyšší soudní 

úředník (respektive asistent soudce) vytvoří (a zahrne do protokolu, který o tomto úkonu 

vyhotoví), není z povahy věci bezprostředně přenositelný do poměrů soudce, který má s 

přihlédnutím k němu ve věci rozhodovat. Instrukce obsažená v ust. § 38 odst. 2 z. ř. s., že 

„soud posuzovaného vždy zhlédne“, proto zjevně obrací pozornost k soudci jako k té soudní 

osobě, jež je k tomuto úkonu povolána zásadně.
132

 

Přestože na první pohled závěr Nejvyššího soudu zní jednoznačně, tedy že zhlédnutí 

posuzovaného provede zásadně soudce, při důkladnějším prostudování předmětného 

stanoviska lze dospět i ke zcela opačnému výsledku, kdy za stanovených podmínek může 

zhlédnutí provést i jiná soudní osoba. Těmito podmínkami jsou tzv. mimořádné důvody 

svědčící pro to, aby posuzovaného nezhlédl soudce, ale učinila tak jiná soudní osoba při 
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současném zachování lidskoprávních standardů zaručených zejména CRPD ve znění 

protokolů č. 3, 5 a 8. Mezi tyto mimořádné důvody lze zařadit následující situace: 

- jde např. o osobu, o jejíž svéprávnosti bylo již dříve rozhodováno, 

- v minulosti byla soudcem zhlédnuta, 

- zdravotní stav osoby, pro který byla v minulosti omezena ve svéprávnosti, je takové 

povahy, že nelze očekávat jeho zlepšení (např. v důsledku demence různého typu, 

Alzheimerovy choroby, mentální retardace dané od narození či získané později, např. 

jako následek úrazu, bez reálné možnosti zlepšení stavu apod.), 

- takový závěr o zdravotním stavu posuzovaného vyplývá např. z předchozího či 

prezentního znaleckého posudku nebo je alespoň jednoznačně potvrzován důkladným 

lékařským vyšetřením, a nesmí být jakkoliv zpochybněn ostatními provedenými 

důkazy, 

- tento mimořádný postup soudu musí být v odůvodnění rozhodnutí podrobně a 

důkladně odůvodněn, neboť jeho absence bude představovat vadu, pro kterou 

rozhodnutí nebude moci obstát.
133

 

Této věci se na svých webových stránkách věnoval i soudce Nejvyššího soudu 

JUDr. Pavel Vrcha, který vyjádřil přesvědčení, že ony „mimořádné důvody svědčící pro to, 

aby posuzovaného nezhlédl soudce, ale učinila tak jiná soudní osoba (vyšší soudní úředník, 

asistent soudce)“ by fakticky byly v soudní praxi ve většině případů ponejvíce využívány. 

Soudní praxi by protínaly především ony „mimořádné důvody“, jelikož pro značné množství 

věcí a nedostatek soudců by jiná možnost rozhodujícím soudcům vlastně ani nezbyla. 

Stanovisko by tak v soudní praxi začalo být interpretováno poněkud (úplně) jinak, než byl 

jeho záměr. Za stávajícího personálního stavu soudců podle JUDr. Vrchy není možné, aby 

zhlédnutí prováděl zásadně soudce.
134

 

Pro účely řízení o omezení svéprávnosti, kdy de facto dochází k prvnímu kontaktu 

mezi posuzovaným a soudem, jsou závěry výše rozebraného stanoviska Nejvyššího soudu 

jednoznačné. Zhlédnutí musí osobně provést soudce. 

Ani stanovisko Nejvyššího soudu však neodpovídá na otázku, jak naložit s případy 

zhlédnutí, která jsou prováděná formou dožádání ve smyslu ust. § 39 o. s. ř. Přestože pravidla 
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stanovení místní příslušnosti, jakož i možnost využití institutu přenesení příslušnosti podle 

ust. § 5 z. ř. s. případy dožádání eliminují, není vyloučeno (a v praxi se tak skutečně děje), že 

o provedení zhlédnutí je požádán jiný soud. Bez ohledu na to, kdo takové zhlédnutí provede (s 

přihlédnutím ke skutečnosti, že úkony dožádání typicky provádění vyšší soudní úředníci nebo 

asistenti soudců), není nedostatek osobního vjemu rozhodujícího soudce ničím zhojen. Aby 

bylo vyhověno požadavku osobního zhlédnutí posuzovaného rozhodujícím soudcem, není jiné 

možnosti, než dožádání pro tento případ explicitně vyloučit. Znovu však konstatuji, že 

v případech, které to umožňují, je pro soud nejpraktičtější a nejúspornější variantou trvat na 

osobní účasti posuzovaného na jednání, kde lze zhlédnutí spojit s výslechem posuzovaného. 

Zajímavou otázku vyvolává i nově zavedená možnost využití videokonferenčního 

zařízení.
135

 Lze takto dosáhnout smyslu a účelu zhlédnutí? Vycházeje z premisy vhodnosti 

provedení zhlédnutí v přirozeném prostředí posuzovaného, které preferuje literatura, nenaruší 

se užitím videokonferenčního zařízení ony přirozené projevy člověka, které mají být 

postiženy? Opět se jedná o otázky, na které přinese odpověď až praxe soudů. 

Můj názor na tuto otázku vyplývá z mého celkově kritického postoje k úkonu 

zhlédnutí popsaného výše v této kapitole. Vzhledem k tomu, že osobně nejsem přesvědčená o 

nutnosti provádět zhlédnutí v přirozeném prostředí posuzovaného a význam poznatků ze 

zhlédnutí pro rozhodnutí soudce příliš nepřeceňuji, nevidím ve využití videokonferenčního 

zařízení pro účely zhlédnutí zásadní problém. 

3.5.3. Výslech znalce 

Zjištění přítomnosti objektivní podmínky pro omezení svéprávnosti, kterou je duševní 

porucha, která není jen přechodná (srov. ust. § 57 odst. 1 o. z.), je odbornou skutkovou 

otázkou, na níž musí v řízení o omezení svéprávnosti soud získat odpověď prostřednictvím 

znalce (z oboru psychiatrie). S ohledem na význam celého řízení pro další život 

posuzovaného i s přihlédnutím k tomu, že znalecký posudek je jedním z klíčových důkazních 

prostředků v řízení o omezení svéprávnosti, nelze ho nahradit potvrzením nebo odborným 

vyjádřením.
136

 Taktéž nestačí pouze písemné vyhotovení posudku, ale je nutný výslech 
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znalce, při kterém je znalec konfrontován s ostatními skutkovými zjištěními, které vyplynuly 

v průběhu dokazování. 

Znalec je ustanoven usnesením soudu, kterým se upravuje vedení řízení ve smyslu 

ust. § 170 odst. 2 o. s. ř. a proti kterému není přípustné odvolání (srov. ust. § 202 odst. 1 

písm. a) o. s. ř.). Usnesení kromě obecných náležitostí obsahuje též vymezení jeho úkolu 

formou otázek přiléhavých ke konkrétnímu případu vyžadujících odborné posouzení.
137

 

Formulace otázek položených znalci může být ošemetná s ohledem na oddělení 

informací, které je znalec vzhledem ke své specializaci schopen z jemu dostupných podkladů 

podat a jež bezvýjimečně slouží jako podklad pro skutkové závěry soudu, a právního 

posouzení věci, které může činit pouze soudce. Typickými otázkami vyžadujícími odborné 

posouzení znalcem jsou, zda byla u posuzovaného zjištěna duševní porucha, která není 

přechodného rázu, a jak tato může být ovlivněna léčbou, zda je posuzovaný orientován 

v místě, čase a osobách, a do jaké míry jsou u něj zachovány ovládací a rozpoznávací 

schopnosti.
138

 

Naopak opatrný soud musí být při formulaci otázek na schopnost posuzovaného 

nakládat samostatně s finančními prostředky (a v jaké výši), spravovat své jmění, pochopit 

důsledky uzavření kupní, darovací či jiné smlouvy, porozumět institutu manželství, osvojení 

atp.
139

 Nepřípustné jsou totiž dotazy, „které překračují meze odborného posouzení a zasahují 

přímo do rozhodování soudů tím, že dávají přímý návod, jak má soud ve věci rozhodnout.“
140

 

Pouze takto lze předejít nekritickému přejímání závěrů znaleckého posudku do výroku 

rozhodnutí. Cílem výslechu znalce je pak odstranit rozpory plynoucí z jiných důkazů jakož i 

ze samotného obsahu znaleckého posudku.
141

 

Znalecký posudek má být zadán až poté, co byly provedeny důkazní prostředky, ze 

kterých znalec může čerpat. Znalecký posudek totiž nesmí nahrazovat nedostatek skutkových 

zjištění, když v rámci znaleckého zkoumání znalec konfrontuje výsledky svého odborného 

vyšetření s úplnými a spolehlivými skutkovými zjištěními o osobních poměrech posuzované 
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osoby. Na základě této konfrontace může teprve znalec usoudit, do jaké míry projevy duševní 

choroby vyžadují omezení svéprávnosti.
142

 K obdobnému závěru dospěl Nejvyšší soud, který 

stanovil, že je „před znaleckým dokazováním třeba učinit skutková zjištění, jež by objasnila 

chování a vystupování posuzovaného.“
143

 

Možnost předložit znalecký posudek, který má všechny stanovené náležitosti, vyplývá 

účastníkům řízení z ust. § 127a o. s. ř. V tom případě soud postupuje, jako by se jednalo o 

soudem vyžádaný znalecký posudek. V případě rozdílných závěrů více znaleckých posudků 

musí soud zdůvodnit, který posudek vzal jako podklad pro své rozhodování a z jakého 

důvodu. Za tímto účelem vyslechne oba znalce. Pokud by ani pak nebyly odstraněny rozpory 

v závěrech znalců, je třeba přistoupit k přezkoumání znaleckých posudků jiným znalcem, 

znaleckým ústavem či jinou institucí.
144

 

Je-li to nezbytné k vyšetření zdravotního stavu posuzovaného a nelze-li toho 

dosáhnout jinak, může soud na návrh znalce nařídit, aby posuzovaný byl po dobu nejvýše 4 

týdnů vyšetřován ve zdravotním ústavu (srov. ust. § 38 odst. 3 z. ř. s.). Při užití tohoto 

mimořádného prostředku však soud musí zvažovat přiměřenost zásahu do základních lidských 

práv. Rozhodnutí nevyžaduje souhlas posuzovaného, avšak pouhý nesouhlas s podrobením se 

znaleckému zkoumání sám o osobě neodůvodňuje závěr o rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti.
145

 Před rozhodnutím podle ust. § 38 odst. 3 z. ř. s. jako prostředku ultima ratio 

má přednost postup podle ust. §§ 52 a 53 odst. 1 o. s. ř. spočívající v možnosti předvedení 

posuzovaného do znaleckého ústavu nebo uložení pořádkové pokuty v případě odmítnutí 

posuzovaného dobrovolně se podrobit povinnosti stanovené v usnesení.
146

 

V řízení o omezení svéprávnosti je důkaz výslechem znalce obligatorním důkazním 

prostředkem, avšak velké zatížení znalců v důsledku současné úpravy dočasného omezení 

svéprávnosti vedla zákonodárce k doplnění odst. 4 do ust. § 38 z. ř. s., kterým je zakotvena 

možnost upuštění od znaleckého zkoumání v případě, že soud rozhoduje o prodloužení doby 

omezení svéprávnosti, a je-li zjevné, že stav posuzovaného se oproti rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti či poslednímu rozhodnutí o prodloužení nezměnil. V takovém případě lze 

                                                 
142

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 1962, sp. zn. 5 Cz 144/1966 
143

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2011, sp. zn. 30 Cdo 5226/2009 
144

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4543/2014 
145

 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. II. ÚS 934/16 
146

 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha III. Zvláštní řízení soudní, op. cit. 133 

s. 



 

49 

 

nahradit nový znalecký posudek a výslech znalce jiným důkazem, zejména písemnou zprávou 

ošetřujícího lékaře ve spojení s naposledy vypracovaným znaleckým posudkem.
147

 

3.5.4. Další důkazní prostředky 

V souladu se zásadou materiální pravdy provádí soud další vhodné důkazy k objasnění 

skutkového stavu. Ust. § 38 odst. 1 z. ř. s. zvláště jmenuje výslech ošetřujícího lékaře. 

Dalšími vhodnými důkazními prostředky budou zejména výslechy osob, jež jsou 

s posuzovaným v bezprostředním kontaktu, a mohou tak soudu poskytnout informace o tom, 

jak posuzovaný zvládá obstarávání svých záležitostí, popř. jakou formu podpory k tomu 

využívá, resp. jakou mu samy poskytují.
148

 Za tímto účelem bývá slyšen zejména 

hmotněprávní opatrovník, pokud ho posuzovaný již má, rodinní příslušníci a spolužijící 

osoby, popř. zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb. 

Za další důkazní prostředky může sloužit zpráva ze školy, popř. zpráva posledního 

zaměstnavatele, zpráva obecního úřadu o sociální situaci posuzovaného, výpis z katastru 

nemovitostí nebo např. zpráva České správy sociálního zabezpečení o výši důchodu 

posuzovaného.
149

 

3.6. Posouzení mírnějších opatření 

Podle ust. § 39 z. ř. s. může soud kdykoli v průběhu řízení rozhodnout na místo 

omezení svéprávnosti o mírnějším a méně omezujícím opatření, kterým je zejména schválení 

smlouvy o nápomoci, schválení zastoupení členem domácnosti nebo jmenování opatrovníka, 

má-li za to, že je to vzhledem k zájmům posuzovaného postačující.  

 Přestože zákonná norma užívá pojem „soud může“, je zde libovůle soudu pouze 

zdánlivá, a pakliže jsou podmínky pro užití mírnějšího a méně omezujícího opatření 

spolehlivě zjištěny a splněny, soud toto upřednostní.
150

 

 V demonstrativním výčtu oněch mírnějších a méně omezujících opatření zákonodárce 

odkazuje na hmotněprávní instituty o. z. (nápomoc při rozhodování, zastoupení členem 

domácnosti a opatrovnictví). Institut předběžného prohlášení upravený v ust. § 38 a násl. o. z. 
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má k těmto preventivní povahu. Zároveň je nutné zdůraznit, že v průběhu řízení o (omezení) 

svéprávnosti lze jmenovat opatrovníka v duchu ust. § 39 z. ř. s. pouze podle ust. § 465 o. z. 

Ustanovení § 469 odst. 1 o. z. je pro danou situaci nevyužitelné, jelikož lze opatrovníka tímto 

způsobem jmenovat pouze v řízení zahájeném na návrh, jímž je soud vázán, navíc upravuje 

situace, kdy člověku působí zdravotní stav obtíže při správě jeho jmění nebo hájení práv, 

přítomnost duševní poruchy, která posuzovanému zamezuje právně jednat tu není 

podmínkou.
151

 

 Ve prospěch užití mírnějších a méně omezujících opatření hovoří i judikatura 

Nejvyššího soudu, když je zdůrazňováno, že soud musí k omezení svéprávnosti přistupovat 

jako k možnosti nejkrajnější po konkrétním zjištění hrozby spočívající v zachování plné 

svéprávnosti (přítomnost duševní poruchy sama o sobě omezení svéprávnosti 

neospravedlňuje) a po zhodnocení, proč danou situaci nelze řešit mírnějšími prostředky. Tyto 

úvahy soudu pak musí být zahrnuty v odůvodnění rozsudku, jímž se svéprávnost omezuje.
152

 

3.6.1. Jmenování opatrovníka člověku bez současného omezení svéprávnosti 

Záměr zákonodárce směřující ke snížení počtu osob s omezenou svéprávností ve 

prospěch použití mírnějších a méně omezujících opatření
153

 však je do značné míry 

nabouráván judikaturou Ústavního a Nejvyššího soudu. 

 V souvislosti s nejednotnou rozhodovací praxí obecných soudů se oba zabývaly 

otázkou, zda lze v případě osob, u nichž jsou splněny podmínky pro omezení svéprávnosti 

v maximálním možném rozsahu a tyto nejsou naprosto schopny samostatného života,
154

 

upustit od rozhodnutí o omezení svéprávnosti a pouze těmto osobám jmenovat opatrovníka. 

 Oba soudy dospěly k negativnímu závěru.
155

 Odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího 

soudu přejímá argumentaci soudu Ústavního z nálezu sp. zn. IV. ÚS 1580/16, že „nelze 

vycházet z premisy, že primárním zájmem dotčené osoby je vždy omezení svéprávnosti v co 

možná nejmenší míře.“ Dále se nelze spoléhat na to, že posuzovanému v době, ve které soud 
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o jeho svéprávnosti rozhoduje, nehrozí nebezpečí vážné újmy, jelikož nemá příležitost činit 

žádná právní jednání. Dostatečnou ochranu v těchto případech nelze vyvozovat z jeho pobytu 

např. v sociálním zařízení, ze kterého může být propuštěn nebo ho bez svolení opustí, když 

v těchto situacích nemusí soud včas reagovat a dodatečnou ochranu poskytnout. Pobyt 

v takovém zařízení je třeba právně ošetřit. Konečně svěření veškerého právního jednání 

formálně plně svéprávného člověka jeho opatrovníku je nepřípustné a jedná se o obcházení 

institutu omezení svéprávnosti. 

 Dle mého názoru obě výše citovaná rozhodnutí napříště povedou obecné soudy 

k tomu, aby v případech naplnění podmínek pro maximální možný rozsah omezení 

svéprávnosti bez dalšího rozhodovaly o omezení svéprávnosti. Tento přístup považuji za spíše 

formalistický. 

 Oba soudy se navíc nevypořádávají s případy, ve kterých lze zcela vyloučit obavu, že 

aktivním právním jednáním vznikne člověku újma. Ta naopak člověku hrozí v důsledku toho, 

že tento není schopen potřebná právní jednání učinit.
156

 Jde např. o případ člověka, který sám 

nemůže jednat, neboť je v bezvědomí. V tomto případě se přímo nabízí otázka, zda je vhodné 

k omezení svéprávnosti přikročit. Je celkem bezpředmětné zjišťovat, zda je takový člověk 

schopen (a do jaké míry) postarat se o vlastní záležitosti (ust. § 55 odst. 1 o. z.) a hrozí-li mu 

přitom závažná újma (ust. § 55 odst. 2 o. z.), vzhledem k tomu, že tento člověk vůbec právně 

jednat nemůže. Z toho lze dále vyvodit, že ten, jež není sto právně jednat, si tímto právním 

jednáním ani nemůže přivodit újmu. V takovém případě by rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti bylo v rozporu s ust. § 55 odst. 2 o. z.
157

 

Otázkou k zamyšlení může být způsob ochrany člověka stiženého duševní poruchou. 

Dle mého názoru lze situace, kdy člověku hrozí nebezpečí vážné újmy (např. dojde-li 

k propuštění osoby ze zdravotního nebo jiného zařízení nebo tato bez svolení zařízení, v němž 

je umístěna, opustí), vyřešit aplikací ustanovení o neplatnosti právního jednání 

(ust. § 581 o. z.), popř. dokonce ustanovení o absolutní neplatnosti právního jednání 

(ust. § 588 o. z.). Podobnými úvahami se řídí např. Mgr. Martina Flanderová, Ph.D. a JUDr. 

Petr Vojtek, když vychází z premisy, že osoba sice nemusí být soudem omezena ve 

svéprávnosti, ale má-li opatrovníka, popř. je-li zastoupena členem domácnosti, znamená to, že 
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zároveň není plně svéprávná.
158

 JUDr. Pavel Kotrady zase poukazuje na skutečnost, že 

v reálném životě je postavení člověka omezeného na svéprávnosti a člověka, jemuž byl 

„pouze“ jmenován opatrovník, obdobné z hlediska hrozící újmy. Pro osobu, která chce 

takového člověka využít a např. se na jeho úkor obohatit, je totiž skutečnost, zda člověk byl či 

nebyl na svéprávnosti omezen obtížně zjistitelná, když se tento údaj nezaznamenává ani 

v občanském průkazu. Následující kroky při namítání neplatnosti právního jednání se sice 

s ohledem na to, zda byla či nebyla člověku zachována plná svéprávnost, liší, ale obě varianty 

mají vést ke stejnému cíli, jímž je prohlášení právního jednání za neplatné.
159

 

 Největším úskalím postupu, kdy je posuzovanému jmenován opatrovník, aniž by jeho 

svéprávnost byla omezena, je skutečnost, že opatrovník je jmenován bez časového omezení 

(není u něj zavedena povinnost 3, resp. 5letého přezkumu). Jedinými legitimními argumenty 

může být, že v případě změny stavu lze řízení o omezení svéprávnosti kdykoli znovu zahájit a 

rozhodnutí změnit. Navíc k použití mírnějších a méně omezujících opatření dochází v řízení o 

svéprávnosti, ve kterém se skutkový stav zjišťuje pomocí znaleckého posudku, výslechu 

posuzovaného, popř. jeho zhlédnutí a dalších důkazů. Soud tedy má k dispozici nezbytné 

podklady pro své rozhodnutí. Konečně zákonodárce s ohledem na vymezení podmínek pro 

omezení svéprávnosti jasně mírnější opatření preferuje.
160

 Nelze rovněž opomenout, že i 

v případě „pouhého“ jmenování opatrovníka soud pravidelně dohlíží na jeho činnost 

prostřednictvím zpráv, které mu podává přímo opatrovník, zprávy si však soud může vyžádat 

i od jiných osob nebo úřadů, popř. může soud provést i zhlédnutí opatrovance.
161

 

 Na závěr je však nutno dodat, že na obecné soudy se lidé obracejí s návrhy, popř. 

podněty na zahájení řízení o omezení svéprávnosti zpravidla v situacích, kdy je už stav 

posuzovaného natolik neudržitelný (ve vztahu k jeho právnímu jednání), že jiné řešení, než 

rozhodnutí o omezení svéprávnosti se nejeví účinným. Za tohoto stavu lze se závěry 

Ústavního i Nejvyššího soudu souhlasit. 
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3.7. Rozhodnutí 

3.7.1. Forma rozhodnutí ve věci samé 

Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem (srov. ust. § 40 odst. 1 z. ř. s.). Jedná se o 

speciální ustanovení k § 25 odst. 1 z. ř. s. Rozhodnutí má konstitutivní povahu s účinky ex 

nunc, jež nastávají okamžikem právní moci rozsudku. Zároveň soud v řízení o omezení 

svéprávnosti rozhoduje o statusové záležitosti, kterou nejsou v žádném případě oprávněny 

posuzovat soudy či snad jiné orgány veřejné moci jako předběžnou otázku. 

Kromě řízení o omezení svéprávnosti rozhoduje soud rozsudkem také v dalších 

řízeních o svéprávnosti, kterými jsou řízení o zrušení nebo změně rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti a o prodloužení doby omezení svéprávnosti.
162

 

Meritorním rozhodnutím, které má formu usnesení, je rozhodnutí, kterým se návrh na 

zahájení řízení zamítá z důvodu, že nebyly naplněny hmotněprávní podmínky pro omezení 

svéprávnosti.
163

 V řízení zahájeném bez návrhu lze za fakticky meritorní rozhodnutí 

považovat usnesení, kterým se řízení zastavuje, v případě, že podmínky omezení svéprávnosti 

nebyly zjištěny a současně absentuje návrh na omezení svéprávnosti, který by jinak byl 

zamítnut.
164

 

Naopak rozsudkem rozhoduje soud v řízení o omezení svéprávnosti i v těch případech, 

kdy postupem podle ust. § 39 z. ř. s. dospěje k závěru, že je na místě rozhodnout o mírnějším 

a méně omezujícím opatření. Jelikož k tomuto rozhodnutí dospívá soud v rámci řízení o 

omezení svéprávnosti, použije se pro formu konečného rozhodnutí ust. § 40 odst. 1 z. ř. s. na 

místo formy usnesení, kterým by se rozhodovalo v řízení o některých podpůrných opatřeních 

podle ust. § 31 a násl. z. ř. s. K tomuto závěru dospívá Svoboda
165

 i Čuhelová a 

Pondikasová
166

. Naopak Charvát dospívá k závěru, že rozhodnutí podle ust. § 39 z. ř. s. bude 

mít formu usnesení.
167

 S takovým závěrem nesouhlasím, neboť užití formy rozsudku dle 
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mého názoru systematicky vyplývá ze zařazení ust. § 39 z. ř. s. do úpravy řízení o 

svéprávnosti, aniž by bylo třeba zahájit řízení o schválení podpůrného opatření.
168

 

V literatuře nepanuje jednotný názor ani v otázce, jaké rozhodnutí má soud přijmout, 

rozhodne-li v řízení o (omezení) svéprávnosti „pouze“ o přijetí mírnějšího a méně 

omezujícího opatření. Podle Charváta rozhodne-li soud o schválení některého z podpůrných 

opatření, zároveň ve výroku rozhodnutí zastaví řízení o omezení svéprávnosti, popř. zamítne 

návrh na omezení svéprávnosti, na kterém navrhovatel i přes rozhodnutí o mírnějším a méně 

omezujícím opatření trval.
169

 Já se spíše přikláním k názoru Svobody, že takový výrok je 

nadbytečný obdobně jako v případě, kdy by soud rozhodl nad rámec podaného návrhu na 

omezení svéprávnosti. Tuto situaci totiž a priori řeší ust. § 26 z. ř. s. Alternativním 

rozhodnutím o mírnějším a méně omezujícím opatření v rámci řízení o (omezení) 

svéprávnosti, které je v konkrétním případě zcela postačující a v zájmu posuzovaného, je totiž 

zcela vyčerpán předmět řízení a dalšího rozhodnutí, jímž se soud vypořádává s návrhem na 

zahájení řízení, již není třeba. Schválením podpůrného opatření v řízení o (omezení) 

svéprávnosti soud mlčky konstatuje, že k omezení svéprávnosti posuzovaného nepřistoupil.
170

 

Nicméně je třeba podotknout, že praxe užívá obou variant řešení situace. 

3.7.2. Formulace výroku, jímž se omezuje svéprávnost 

Úvodem je třeba konstatovat, že správná formulace výroku rozhodnutí působí 

problémy a osobně ji považuji za největší neštěstí v rámci problematiky úpravy omezení 

svéprávnosti. Na tom, jak by enunciát měl být správně formulován, nepanuje shoda ani mezi 

právními teoretiky, natožpak napříč soudní soustavou. 

Největší problém vznikl s účinností o. z., který již nadále neumožňuje úplné zbavení 

způsobilosti k právním úkonům (srov. ust. § 10 ObčZ a § 186 a násl. o. s. ř. ve znění účinném 

do 31. 12. 2013). Soudní praxe tedy musela hledat způsob, jak tam, kde by před 1. 1. 2014 

bylo rozhodnuto o zbavení způsobilosti k právním úkonům, správně vymezit rozsah omezení 

svéprávnosti. Čtenáře důvodně napadne, že tento přechod by pro soudy neměl být tak 

bolestivý, když i předchozí právní úprava umožňovala omezení způsobilosti k právním 

úkonům (srov. ust. § 10 odst. 2 ObčZ), a bylo tak na co navazovat zejména s ohledem na 
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techniku formulace výroku. Opak je však pravdou. Charvát uvádí, že příčiny sklouzávání 

soudní praxe k paušálnímu zbavování způsobilosti k právním úkonům, leží v hluboké 

minulosti.
171

 Já si troufám použít silného výrazu a tvrdit, že významný podíl hraje i 

pohodlnost soudců. Tuto praxi kritizoval i Ústavní soud, který ilustrativně odkázal na 

statistiky, v nichž k 30. 7. 2007 bylo evidováno 3893 osob s omezením způsobilosti 

k právním úkonům ku 23 283 osobám, jež byly této způsobilosti soudy zbaveny.
172

 

Přestože charakteristickým rysem řízení o omezení svéprávnosti je těsná spjatost 

s konkrétním případem a individualitou každého posuzovaného, již v úvodu této kapitoly si 

dovolím předeslat, že dle mého mínění rozhodně není od věci řešení, aby se Nejvyšší soud 

hlouběji zabýval touto problematikou i nad rámec své rozhodovací činnosti a rozhodovací 

praxi soudů (často zcela nesprávnou) usměrnil jednotícím stanoviskem. 

Než se dostanu k obsahu výroku, jímž se svéprávnost omezuje, je třeba alespoň 

v krátkosti shrnout, je-li na místě užití výroku negativního (v němž jsou výslovně vymezena 

ta právní jednání, ke kterým nadále posuzovaný nebude způsobilý), pozitivního (který naopak 

konstatuje zachování svéprávnosti posuzovaného pro konkrétní právní jednání) nebo 

kombinovaného. Poslední z přístupů je obecně považován za nevhodný, jelikož zde hrozí 

daleko větší riziko neúplnosti výroku. Pozitivní výčet je přípustný,
173

 avšak není nejvhodnější. 

Hrozí při něm nebezpečí, že člověk nebude moci právně jednat v případech, v nichž nebyl 

důvod jeho způsobilost omezovat, protože se nepovedlo zachytit všechny oblasti, v nichž má 

svéprávnost zůstat zachována.
174

 Negativní formulace výroku, kterým se omezuje 

svéprávnost, je pak jednoznačně správná a nejvhodnější. Koresponduje s teleologickým 

výkladem nové koncepce právní úpravy, jakož i s výkladem gramatickým. Výrok je totiž 

formulován v rámci řízení o „omezení svéprávnosti“ ne o „ponechání svéprávnosti“.
175

 Nelze 

opomenout ani fakt, že celé dokazování v rámci řízení o omezení svéprávnosti směřuje ke 

zjištění, jakých prvních jednání posuzovaný není schopen, ne naopak.
176
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Formulace výroku musí být jednoznačná a přesná, nelze jej vykládat extenzivně ani za 

využití argumentu a maiori ad minus nebo argumentu a simili.
177

 

3.7.3. Obsah výroku, jímž se omezuje svéprávnost 

Výjimkou „výčtové“ formulace výroku je soudní praxí aprobovaný případ, kdy 

dochází k omezení svéprávnosti v maximálním možném rozsahu při respektování 

ust. § 64 o. z. V této souvislosti poukazuji na právní větu rozhodnutí publikovaného ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod číslem Rc 3/2015, že „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. Běžnými záležitostmi každodenního života člověka 

omezeného ve svéprávnosti ve smyslu ustanovení § 64 o. z. jsou takové záležitosti, které se 

odvíjejí od kvality jeho běžného života s přihlédnutím ke všem jeho zvláštnostem.“
178

 S tímto 

rozhodnutím zásadně nesouhlasí Přibylová a Šínová, které se domnívají, že je tím potlačen 

účel nové právní úpravy, když je tímto posuzovaný de facto zbaven svéprávnosti.
179

 I 

rozsudek výše naznačeným způsobem omezující svéprávnost však musí obsahovat výrok o 

svéprávnosti ve vztahu k výkonu volebního práva (viz níže). 

Osobně s výše nastíněnou formulací výroku souhlasím. Za předpokladu, že bude 

důsledně využíván pouze v těch případech, kdy jsou naplněny subjektivní i objektivní 

podmínky pro omezení svéprávnosti v maximální možné míře, zejména existuje hrozba, že si 

posuzovaný svým právním jednáním přivodí vážnou újmu (např. osoba trpící závažnou 

formou Alzheimerovy nemoci), což vyplyne z dokazování a bude patřičně rozvedeno 

v odůvodnění rozsudku, může takto formulovaný výrok poskytnout maximální možnou 

ochranu posuzovanému, jelikož eliminuje možnost opomenutí určité sféry právního jednání. 

V souladu s výše uvedeným uvádím možné znění takového výroku: 

I. Posuzovaný XY, nar. xxx, se omezuje ve svéprávnosti tím způsobem, že není schopen 

samostatného právního jednání s výjimkou jednání v běžných záležitostech 
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každodenního života a dále se omezuje ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. 

Doba omezení se stanovuje v délce 5 let od právní moci tohoto rozsudku. 

II. Soud jmenuje od právní moci výroku I. tohoto rozsudku XY, nar. xxx, opatrovníka 

AB. Opatrovník je oprávněn a povinen posuzovaného zastupovat ve všech 

záležitostech, ve kterých posuzovaný nemůže jednat samostatně. 

III. Stát nemá právo na náhradu nákladů řízení vůči účastníkům. 

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

V. Opatrovníkovi posuzovaného JUDr. CD, advokátovi se sídlem xxx se přiznává 

odměna a náhrada hotových výdajů ve výši xxx,- Kč. 

Tam, kde soud omezuje svéprávnost v nižší míře, je však povinen ve výroku uvést 

konkrétní výčet právních jednání, k nimž posuzovaný nadále není způsobilý. Jiný přístup 

zpravidla povede k nepřezkoumatelnosti rozsudku.
180

 Níže přibližuji způsob, jak dle mého 

názoru jednotlivé oblasti právních jednání specifikovat, a čemu se naopak vyhnout. Zároveň 

však podotýkám, že níže uvedené oblasti právních jednání a v rámci nich nastíněná znění 

výroků nevyčerpávají zcela všechny situace, v nichž může k omezení svéprávnosti soud 

přistoupit. Pokusím se však pokud možno co nejkomplexněji postihnout nejfrekventovanější 

případy omezení svéprávnosti. 

3.7.3.1. Nakládání se jměním posuzovaného 

Přestože se jedná o typický příklad právních jednání, u nichž soudy omezují 

svéprávnost, je rozhodovací praxe soudů nejednotná. Omezuje-li soud v této oblasti 

svéprávnost, považuji za nejvhodnější použití pojmu „majetek“, který je nejobecnější a 

zahrnuje v sobě vše, co může být předmětem majetkových právních vztahů (finanční 

prostředky, movité a nemovité věci, majetková práva a jiná práva majetkové povahy, právo na 

zaplacení pohledávky apod.), také je upřednostňuji termín „nakládat“ před např. 

„hospodařit“ nebo „disponovat“. 

Omezuje-li soud právní jednání člověka do určité finanční částky, je nezbytné stanovit 

časové období, ke kterému se limit vztahuje. V opačném případě by výsledný výrok 
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odporoval znění ust. § 155 odst. 1 o. s. ř a ust. § 40 odst. 1 z. ř. s.
181

 Zároveň se soud ve 

výroku, jímž omezuje svéprávnost, nesmí omezit pouze na konstatování, že posuzovaný je 

oprávněn nakládat s finančními prostředky do určité výše. Soud může omezit svéprávnost 

člověka pouze tam, kde mu hrozí nebezpečí újmy, nelze ho tedy omezovat tam, kde může mít 

posuzovaný z právního jednání výhradně prospěch např. v oblasti darování, kde se 

posuzovaný nachází v postavení obdarovaného.
182

 Na tomto místě je důležité zmínit, že není 

možné omezit člověka ve svéprávnosti tak, že není způsobilý uzavírat žádné smlouvy, resp. 

žádné písemné smlouvy. Takové omezení by totiž mohlo zasahovat i do ust. § 64 o. z. 

garantovaného „minima“ svéprávnosti. 

Výrok, kterým soud omezuje svéprávnost posuzovaného v oblasti nakládání 

s majetkem a v oblasti smluvní, by tedy mohl znít na příklad takto: 

I. Posuzovaný XY, nar. …., se omezuje ve svéprávnosti tak, že není způsobilý nakládat 

s majetkem, jehož hodnota přesahuje 1.000,- Kč měsíčně, uzavírat smlouvy zavazující 

k opakujícím plněním, zejména smlouvy o úvěru a zápůjčce, smlouvy leasingové, 

smlouvy pojistné a smlouvy o telekomunikačních službách, dále poskytovat zajištění 

závazků třetím osobám, činit ručitelská a směnečná prohlášení a měnit podmínky 

nájemní smlouvy k bytové jednotce č. … umístěné v .. nadzemním podlaží domu čp. …, 

na adrese ………….
183

 

3.7.3.2. Způsobilost v pracovněprávních vztazích 

Omezení v tomto směru je možné, je však třeba pečlivě zvažovat, zda je posuzovaný 

schopen pracovní činnosti a zda je v této souvislosti schopen právně jednat, neboť omezení 

svéprávnosti právně jednat ohledně uzavírání pracovních smluv by mohlo bránit uplatňování 

nástroje garantujícího možnost dosažení výdělku. I v souvislosti s pracovním právem 

poukázal Krajský soud v Plzni na nevhodnost použití pozitivního výčtu. Pokud totiž výrok 

obsahuje formulaci, že „posuzovaný je schopen činit právní jednání každodenního života 

a jednání, při nichž hodnota právního jednání nepřesahuje částku 3 000 Kč,“ vztahuje se toto 

omezení i na nemajetkové záležitosti včetně např. pracovněprávních vztahů. Význam výroku 
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nemění ani odůvodnění rozhodnutí, v němž soud uvede, že ostatních právních jednání je 

posuzovaný schopen.
184

 

Výrok o omezení svéprávnosti v pracovněprávních vztazích se může týkat způsobilosti 

ke všem právním jednáním, ke kterým v rámci pracovněprávních vztahů dochází např.: 

I. Posuzovaný XY, nar. …, se omezuje ve svéprávnosti tak, že není způsobilý právně 

jednat v pracovněprávních vztazích. 

Anebo lze svéprávnost omezit pouze k dílčí náplni pracovněprávních vztahů, např.: 

I. Posuzovaný XY, nar. …, se omezuje ve svéprávnosti v oblasti pracovněprávní tak, že 

není způsobilý uzavírat dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených 

zaměstnanci k vyúčtování a dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. 

3.7.3.3. Přivolení k léčbě a zásahu do tělesné a duševní integrity 

O svéprávnosti rozhoduje soud ve vztahu k přijmutí a odmítnutí zdravotních služeb. 

Posuzovaný nemůže být na svéprávnosti omezen ve vztahu k právnímu jednání směřujícímu 

k běžnému ošetření, to lze zařadit do kategorie běžných záležitostí každodenního života (srov. 

ust. § 64 o. z.), nespadá sem ani případ nezbytného lékařského zákroku ve smyslu 

ust. § 99 o. z. Zdravotní úkony, jejichž provedení se může týkat omezení svéprávnosti, jsou 

uvedeny v ust. §§ 100 a 101 o. z. a dále zejména v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Osoba omezená na 

svéprávnosti ve vztahu ke zdravotním službám nemůže být kupříkladu anonymním dárcem 

zárodečných buněk
185

 a, je-li omezena ve svéprávnosti v oblasti rodičovské odpovědnosti, ani 

příjemcem umělého oplodnění. 

Výrok zahrnující omezení svéprávnosti v oblasti zásahu do tělesné a duševní integrity 

může mít tuto podobu: 

I. Posuzovaný XY, nar. …, se omezuje ve svéprávnosti tak, že není způsobilý posoudit 

poskytnutí zdravotních služeb, popř. důsledky jejich poskytnutí, a udělovat souhlasy ve 

věcech svého zdravotního stavu a léčby, včetně zásahů do své tělesné a duševní 

integrity a udělit souhlas s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení. 
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3.7.3.4. Instituty rodinného práva a práva a povinnosti z rodičovské odpovědnosti 

Občanský zákoník na několika místech části druhé (rodinné právo) spojuje 

s omezením svéprávnosti důsledky, přičemž pro jejich vznik je právě omezení svéprávnosti 

zákonem předvídaná skutečnost. Jedná se o způsobilost k uzavření manželství (srov. ust. § 

673 o. z.). Tato možnost patrně nepřichází v úvahu u člověka sezdaného, jemuž v dalším 

manželství brání překážka již uzavřeného manželství. Zánik původního sňatku může být však 

důvodem pro změnu rozhodnutí ve smyslu ust. § 60 o. z. Při rozhodování o omezení 

svéprávnosti k uzavření manželství zjišťuje soud, zda je posuzovaný schopen pochopit účel a 

důsledky manželství stejně jako zda je schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu naplnit 

alespoň některý z účelů manželství a zda je jeho uzavření v zájmu posuzovaného.
186

 

Rozhodnutí o omezení svéprávnosti v této oblasti má korespondovat s aktuálností takové 

potřeby vzhledem k osobě a poměrům posuzovaného. Výrok omezující svéprávnost 

k uzavření manželství (jakož i jiné výroky zasahující do oblastní osobních práv) by měl být 

oddělen od výroku omezující svéprávnost v oblasti nakládání s majetkem. Znít může takto: 

I. Posuzovaný XY, nar. …., se omezuje ve svéprávnosti tak, že není způsobilý uzavřít 

manželství. 

Dále lze omezit svéprávnost v tom smyslu, že posuzovaný nemůže sám popřít 

otcovství (srov. ust. § 785 odst. 2 o. z.). Za tímto účelem soud zjišťuje, zda je posuzovaný 

(otec) schopen pochopit důsledky popření otcovství, jakož i důsledky toho, že otcovství 

nebude popřeno v zákonem stanovené lhůtě. Příklad: 

I. Posuzovaný XY, nar. …, se omezuje ve svéprávnosti tak, že není způsobilý popřít 

otcovství. 

Soud také zjišťuje, zda je posuzovaný schopen pochopit smysl a důsledky osvojení, 

včetně souhlasu k osvojení (srov. ust. §§ 812 a 873 o. z.). 

Týká-li se rozhodnutí o omezení svéprávnosti posuzovaného, který je rodičem, 

rozhodne soud obligatorně i o jeho rodičovské odpovědnosti (srov. ust. § 865 odst. 2 o. z.). 

Okruh práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, které soud musí vzít 

v úvahu, nalezneme v ust. § 858 o. z (péče o dítě, ochrana dítěte, udržování osobního styku s 

dítětem, zajišťování jeho výchovy a vzdělání, určení místa jeho bydliště, zastupování dítěte a 
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správa jeho jmění). Na základě pravomocného výroku soudu je po dobu trvání omezení 

svéprávnosti výkon rodičovské odpovědnosti omezen, soud však může zachovat právo a 

povinnost rodiče k péči o dítě a styku s dítětem (srov. ust. § 868 odst. 2 o. z.). Soud zároveň 

ve výroku rozsudku stanoví podmínku realizace styku rodiče s dítětem. Rozhodnout takto lze 

až po narození dítěte. Ilustrativní výrok zohledňující výše uvedená kritéria týkající se omezení 

svéprávnosti v oblasti rodičovské odpovědnosti by dle mého názoru mohl znít takto: 

I. Posuzovaný XY, nar. xxx se omezuje ve svéprávnosti v oblasti rodičovské 

odpovědnosti k nezletilému AY, nar. yyy v rozsahu výkonu práva a povinnosti péče o 

nezletilého, zastupování nezletilého v podstatných záležitostech a správě jeho jmění. 

Právo osobního styku s nezletilým AY se zachovává za účasti osoby, jíž byl nezletilý 

AY svěřen do péče nebo osoby, kterou tato pečující osoba dohledem nad nezletilým 

pověří. 

3.7.3.5. Testovací způsobilost 

Svéprávnost lze omezit také v oblasti pořizovací způsobilosti. Zákon toto předjímá 

v ust. § 1525 o. z. (nezpůsobilost pořizovat závětí nebo dovětkem). Co se týče úpravy dědické 

smlouvy, upravuje ji ust. § 1584 odst. 1 o. z. Rozhodnutím soudu může být posuzovaný 

omezen co do rozsahu majetku, o němž může pořizovat.
187

 V tomto rozsahu pak může 

pořizovat pouze formou veřejné listiny. Výjimkou i přes omezení svéprávnosti je případ 

uzdravení člověka omezeného ve svéprávnosti do té míry, že je schopen projevit vlastní vůli 

(srov. ust. § 1527 o. z.).
188

 

Speciální důsledek stanoví ust. § 1528 odst. 1 o. z., které se týká omezení svéprávnosti 

pro chorobnou závislost na požívání alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných 

přípravků či jedů nebo pro chorobnou závislost na hráčské vášni představující závažnou 

duševní poruchu. Při omezení svéprávnosti z těchto důvodů není člověk limitován otázkou 

formy, avšak může pořizovat jen v omezeném rozsahu. 

Konečně pořizovací nezpůsobilost může být dána, přestože člověk na svéprávnosti 

omezen nebyl, a to z důvodu neplatnosti právního jednání podle ust. § 581 o. z. Jelikož právní 
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jednání je třeba považovat spíše za platné (tedy i osobu za způsobilou právně jednat), ponese 

důkazní břemeno ten, kdo tvrdí něco jiného.
189

 

3.7.3.6. Veřejné právo a zvláště právo volební 

Obecně lze říci, že omezení svéprávnosti bude mít význam tam, kde je veřejné právo 

přímo předvídá. Práva mohou být omezena jen na základě zákona, je-li k tomu založena 

pravomoc soudu. Do výroku o omezení svéprávnosti však nepatří omezení procesní 

způsobilosti (ta kopíruje ze zákona rozsah svéprávnosti v oblasti hmotného práva) nebo 

chybějící zákonné omezení (řidičský průkaz, zbrojní průkaz). V rámci výroku omezující 

svéprávnost v oblasti veřejného práva může být zahrnuto následující: 

I. Posuzovaný XY, nar. …, se omezuje ve svéprávnosti tak, že není způsobilý jednat 

s úřady ve věci podávání žádostí o přiznání dávek státní sociální podpory a požádat o 

vydání občanského průkazu a cestovního pasu. 

Volební právo je občanům České republiky zaručeno v čl. 21 LZPS, jeho základními 

atributy jsou všeobecnost, rovnost a tajnost hlasování. Podrobnosti stanoví zákon.
190

 Jde o 

právo veřejné, a proto v minulosti i nyní byla řešena otázka, zda lze výkon volebního práva 

jako práva veřejného a ústavně garantovaného omezit, a pokud ano, zda tak lze učinit 

v civilním řízení, jehož předmětem je omezení svéprávnosti (institut soukromého práva). 

Tato otázka, kterou se již v minulosti zabýval Ústavní soud, a jejíž řešení bylo 

obsaženo ve III. výroku (precedenčního charakteru) nálezu sp. zn. IV. ÚS 3102/08 ze dne 

12. 7. 2010, musela být znovu otevřena v souvislosti s účinností o. z. Nejednotný a často 

naprosto protichůdný postup obecných soudu při rozhodování o této otázce vyústil v přijetí 

stanoviska Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 23/2016 ze dne 15. 2. 2017. Obecně lze shrnout, že 

Ústavní resp. Nejvyšší soud se zabýval otázkami: 

- zda je možné výkon volebního práva omezit, 

- může být omezením svéprávnosti (v oblasti soukromého práva) zasaženo do oblasti 

práva veřejného, 

- pakliže ano, jsou k tomuto rozhodnutí věcně příslušné soudy v rámci civilního 

soudnictví? 
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Zásadním rozhodnutím ve věci volebního práva osob omezených či zbavených 

způsobilosti k právním úkonům byl nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2010, 

sp. zn. IV. ÚS 3102/08, jehož výtok III. stanovil: „Při rozhodování o zbavení či omezení 

způsobilosti fyzické osoby k právním úkonům jsou obecné soudy povinny zvlášť posuzovat i to, 

zda je konkrétní osoba schopna porozumět smyslu, účelu a důsledkům voleb, své rozhodnutí 

v této věci musejí řádně odůvodnit. (…)“ 

Bylo dovozeno, že výkonem volebního práva není pouze samotné hlasování ve 

volbách, ale také možnost ověřit si svůj zápis v seznamu voličů, případně vyřídit si vydání 

voličského průkazu k hlasování mimo svůj trvalý pobyt, nebo vyžádat si návštěvu členů 

okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. 

Jedna z otázek, kterým čelil Ústavní soud, směřovala proti možnému nesouladu 

zákonné úpravy s mezinárodními smlouvami, zejména s čl. 29 CRPD. Předmětné ustanovení 

zajišťuje osobám se zdravotním postižením politická práva a příležitost užívat tato práva na 

rovnoprávném základě s ostatními. Nesoulad byl spatřován v tom, že „volební zákony“ 

obsahují zákonnou překážku výkonu volebního práva spočívající ve zbavení způsobilosti 

k právním úkonům.
191

 

Ústavní soud zhodnotil, že pro omezení základního práva garantovaného LZPS je 

třeba splnění podmínky formální, kterou je zákonné zakotvení takového omezení, a podmínky 

materiální, tedy že takové omezení je proporcionální. Ústavní soud následně podrobil 

překážku omezení výkonu volebního práva z důvodu zbavení osoby způsobilosti k právním 

úkonům testem proporcionality. Velký význam měla skutečnost, že volební právo podléhá 

zásadě všeobecnosti, která tvoří jeden z pilířů moderní úpravy volebního práva. Přesto 

Ústavní soud uznal za legitimní cíl zajistit, aby se elektorát skládal z osob, které jsou schopny 

racionálně se rozhodovat a porozumět významu, účelu a účinkům voleb, když společnost má 

zájem na tom, aby o nejpodstatnějších otázkách jejího směřování rozhodovaly osoby, které 

jsou toho objektivně schopny.  

Po účinnosti o. z. však podnět k zaujetí stanoviska Nejvyššího soudu publikovaném 

pod sp. zn. Cpjn 23/2016 dala nekoncepčnost a nejednotnost rozhodnutí obecných soudů o 

omezení výkonu volebního práva. Výroky rozsudků o omezení svéprávnosti obsahovaly 
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pozitivní i negativní výčty jednání, k nimž se svéprávnost omezovala, některá rozhodnutí byla 

„paušální“ s výjimkou omezení jednání v běžných záležitostech každodenního života 

a některá rozhodnutí výkon volebního práva vůbec nezohledňovala. 

S novou právní úpravou vyvstala otázka, zda jsou soudy v řízení o omezení 

svéprávnosti oprávněny tímto rozhodnutím zasáhnout do výkonu volebního práva s ohledem 

na zásadu nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování práva veřejného (srov. 

ust. § 1 odst. 2 o. z.) a zejména s ohledem na naplnění subjektivních podmínek pro omezení 

svéprávnosti (srov. ust. § 55 o. z). 

Poslední otázka, jež byla daným stanoviskem upravena, se týkala věcné příslušnosti 

civilních soudů k omezení volebního práva (práva veřejného), kdy k takovému rozhodnutí 

musí být soudy v občanském soudním řízení zmocněny zákonem 

(srov. ust. § 7 odst. 3 o. s. ř.). V daném případě „volební zákony“ skutečně odkazovaly na 

příslušná ustanovení o. z. o omezení svéprávnosti jako překážky výkonu volebního práva, 

odkazy však měly podobu pouze poznámek pod čarou. 

Názory soudců Nejvyššího soudu se možná symbolicky vyznačovaly stejnou 

nejednotností, jakou vykazovaly názory soudců obecných soudů. Proto bylo v dané věci 

vypracováno hned několik návrhů stanoviska. 

Závěrem jednoho z nich bylo, že de lege lata není v pravomoci soudu rozhodovat o 

omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva či ve výkonu jeho práva 

hlasovat v (obecním nebo krajském) referendu. V odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo mj. 

odkázáno na ideový zdroj rekodifikace o. z., kterým byl vládní návrh občanského zákoníku 

z roku 1937. Ve spojení s dobovým komentářem k ust. § 21 ABGB bylo poukázáno na to, že 

„občanský zákoník je důsledný, a proto jedná o způsobilosti k právním činům jen na poli 

soukromého práva, pomíjeje úplně práva politická (…) Tato politická způsobilost k jednání 

na poli politických práv řídí se zvláštními ustanoveními. Toto je důležité proto, poněvadž 

změny co do způsobilosti k právním činům na základě soudních rozhodnutí mají místa jen na 

poli soukromého práva a netýkají se nijakým způsobem práv politických ani práva 

trestního.“
192

 

                                                 
192

 ROUČEK, F. – SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 

právo na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 

1935, 209 s. 



 

65 

 

Východisko argumentace komentářem Roučka a Sedláčka však lze zpochybnit, 

protože v něm obsažený požadavek striktního oddělení soukromého a veřejného práva není 

použitelný. ABGB sice politická práva opomíjel, avšak z praktické příčiny, neboť v době jeho 

vydání (pro Rakousko) žádná politická práva neexistovala.
193

 

V návrhu stanoviska bylo zdůrazněno, že o. z. ani jiný zákon explicite nezakládají 

pravomoc civilním soudům rozhodovat v rámci omezení svéprávnosti i o možnosti omezení 

výkonu volebního práva. Jediným zdrojem, který by bylo možno chápat jako toto zmocnění, 

jsou poznámky pod čarou, které v jednotlivých „volebních zákonech“ na omezení 

svéprávnosti v o. z. odkazují. Tyto však nemají normativní význam, jejich posláním je pouhé 

zlepšení přehlednosti a orientace v právním předpisu formou legislativní pomůcky, která 

z povahy věci nemůže stanovit závazná pravidla chování nebo pravidla pro interpretaci 

daného ustanovení.
194

 

Na základě těchto skutečností zhodnotil navrhovatel závěry nálezu Ústavního soudu 

sp. zn. IV. ÚS 3102/08 jako neuplatnitelné vzhledem k zásadní změně právní úpravy po 

1. 1. 2014. 

Přes veškeré názorové rozpory (pouze s jedním disentujícím stanoviskem JUDr. 

Roberta Waltra) však dne 15. 2. 2017 zaujalo občanskoprávní a obchodní kolegium 

Nejvyššího soudu stanovisko ve znění: 

I. V řízení o omezení svéprávnosti je soud oprávněn rozhodnout i o tom, zda se 

posuzovaná osoba omezuje ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. 

II. Omezit posuzovanou osobu ve svéprávnosti k výkonu volebního práva lze jen výrokem 

soudního rozhodnutí (výslovně). 

V odůvodnění se Nejvyšší soud vrací k nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 

3102/08 a dovozuje, že novelou „volebních zákonů“ č. 58/2014 Sb., kterou byla v těchto 

zákonech přizpůsobena terminologie o. z., došlo k vytvoření jakési subkategorie omezení 

svéprávnosti, kterou je „omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva“. Ve zkratce je 

právě v této formulaci spatřována pravomoc civilních soudů k rozhodnutí o omezení výkonu 
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volebního práva, když je v ní propojen institut veřejnoprávní (výkon volebního práva) 

s institutem práva soukromého (omezení svéprávnosti). 

Nadto je poukázáno i na nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1580/16, který 

zdůrazňuje mnohost právních jednání, která jsou civilní soudy povinny posoudit při 

rozhodování o omezení svéprávnosti včetně výkonu volebního práva. Je-li tedy dle výkladu 

Nejvyššího soudu „volebními zákony“ založena pravomoc posuzovat svéprávnost k výkonu 

volebního práva, pak jsou jimi obecné soudy dle čl. 89 odst. 2 Ústavy obecné soudy vázány.  

Co se týče pravomoci soudů v civilním soudnictví o této otázce rozhodnout, je ve 

stanovisku poukázáno na to, že již v nálezu sp. zn. IV. ÚS 3102/08 Ústavní soud 

nepochyboval o této pravomoci. 

Stanovisko taky zdůrazňuje, že východiska nové právní úpravy orientovaná na zájmy 

individuálních osob nepředstavují překážku v použití nálezu sp. zn. IV. ÚS 3102/08, když i 

z dřívější judikatury lze vysledovat stejný záměr. Ideovým akcentům nové úpravy – že omezit 

svéprávnost lze jen „v zájmu člověka“, „s plným uznáním jeho práv“ a „hrozila-li by mu 

závažná újma“ apod. – předchozí úprava nikterak nebránila; naopak byly interpretativně 

dovoditelné i dříve a z povahy věci v praktické činnosti soudů nutně i bez dalšího 

aplikovány.
195

 

A konečně, co se týče otázky kolize zásady nezávislosti uplatňování soukromého 

práva na právu veřejném, jak je vyjádřena v ust. § 1 odst. 1 o. z., k omezení soukromého 

práva nejenže nedochází, nýbrž naopak působí podpůrně v jiném právním oboru. 

Nejvyšší soud dále ve stanovisku klade na obecné soudy požadavek expresivního 

vyjádření omezení ve vztahu k volebnímu právu v zájmu právní jistoty a se zřetelem na 

důsledky, které takto chápaný výrok rozsudku vyvolává v právním prostředí organizace voleb.  

S přijatým zněním stanoviska Nejvyššího soudu se ztotožňuji pouze částečně. 

Především mám za to, že se autoři dostatečně nevypořádali s koncepční změnou úpravy 

omezení svéprávnosti v o. z., která nadále směřuje výlučně k ochraně zájmů jednotlivce. Za 

tímto účelem je dle mého názoru klíčové rozlišit, zda se omezení může dotýkat výkonu 

aktivního či pasivního volebního práva. V případě pasivního volebního práva je argumentace 

jednodušší, neboť představa, že jeho výkonem hrozí osobě omezené ve svéprávnosti újma, je 

zcela reálná. Problém nastává v případě výkonu aktivního (hlasovacího) volebního práva. 
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V tomto smyslu se odkazuji na názory JUDr. Jana Kudrny, který uvádí, že hypotetická újma 

hrozí zvolením kandidáta, který bude následně v rámci výkonu mandátu prosazovat pro 

posuzovaného (voliče) nepříznivá opatření. Příčinná souvislost je zde však velmi nízká i 

s ohledem na to, že počet hlasujících osob, jichž se omezení svéprávnosti týká, je malý ve 

vztahu k celému elektorátu. V průběhu voleb rovněž nelze s jistotou předvídat následné 

jednání politiků včetně plnění jejich předvolebních slibů. Konečně proti kandidatuře 

extrémistických a nebezpečných subjektů chrání voliče primárně ustanovení veřejného 

práva.
196

   

 Dále, podobně jako výše popsaný nepřijatý návrh stanoviska nebo odlišné stanovisko 

JUDr. Roberta Waltra, pochybuji, že současnou právní úpravou volebního práva je dostatečně 

založena pravomoc civilních soudů k rozhodování o této otázce. 

Zároveň je pro mě poněkud náročná cesta interpretace, která za zájem jednotlivce 

považuje i jeho zájem na „svéprávném elektorátu“. Touto pro mě náročnou cestou se však 

Nejvyšší soud musel vydat vzhledem k tomu, že o. z. chrání subjektivní zájmy jednotlivce, ne 

zájem společenský. Na druhou stranu snad nejsem sama, kdo tak nějak cítí, že je správné 

doufat, aby se na výsledku voleb podíleli racionálně uvažující voliči. Ačkoli je nesprávné 

paušalizovat, že těmito osobami bezvýjimečně nejsou osoby nesvéprávné, přesto je jich v této 

„skupině“ značná část. Proto má pro mě přijaté stanovisko sp. zn. Cpjn 23/2016 spíše 

praktický význam tzv. „napasovat“ možnost omezit výkon volebního práva na současnou 

právní úpravu. 

3.7.4. Odůvodnění rozhodnutí 

Obecnou strukturu nezbytných náležitostí odůvodnění nalezneme v ust. § 157 odst. 2 

o. s. ř. V případě řízení o omezení svéprávnosti jsou na soudce ohledně precizace výroku, 

jímž se svéprávnost omezuje, i odůvodnění kladeny, troufám si říct, zvýšené nároky už jen 

proto, že rozsudkem je zasaženo do statusu osoby, ba dokonce do jeho základních práv 

a svobod. 

Soudce se v odůvodnění rozhodnutí nemůže omezit na pouhé převzetí závěrů znalce, 

aniž by zohlednil další výsledky dokazování. Soudce se musí vypořádat s tím, zda byly 

naplněny všechny podmínky pro omezení svéprávnosti (zejména je-li omezení v zájmu 

konkrétního posuzovaného, resp. jaká mu jinak hrozí závažná újma) a z jakého důvodu 
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nepřichází v úvahu použití mírnějších a méně omezujících opatření. Zároveň je nezbytné, aby 

odůvodnění obsahovalo úvahy, jimiž se soudce řídil, když dospěl k rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti, potažmo v jejím určitém rozsahu.
197

 

3.7.5. Sdělení rozhodnutí posuzovanému 

Důraz na ochranu lidské důstojnosti, jakož i individualizace každého řízení o omezení 

svéprávnosti projevující se v průběhu řízení (např. poučení o procesních právech a 

povinnostech, obligatorní jmenování procesního opatrovníka a současně též možnost 

posuzovaného zvolit si pro řízení zmocněnce, citlivý přístup při výslechu, popř. zhlédnutí 

atd.) se prosazuje i v jeho závěru při vyhlášení a doručení rozhodnutí. Podle ust. § 41 z. ř. s. 

soud učiní i jiná vhodná opatření k tomu, aby se posuzovaný mohl vhodnou formou seznámit 

s obsahem rozhodnutí a měl je k dispozici. Vedle obvyklého způsobu doručování účastníkům 

řízení a jejich zástupcům tedy zákonodárce klade požadavek na „citlivý“ přístup 

k posuzovanému, který má odrážet specifický charakter a způsob dorozumívání s ním, jež 

soud uplatňuje již v průběhu řízení, např. při vynaložení potřebného úsilí pro zjištění jeho 

názoru (srov. ust. § 56 odst. 2 o. z.).
198

 

3.7.6. Náklady řízení 

Ustanovení z. ř. s. obsahující speciální úpravu týkající se nákladů řízení a způsobu 

jejich hrazení popř. placení se nacházejí v obecné části (ust. § 23 a § 24 z. ř. s.) a u 

jednotlivých druhů řízení. Obecná východiska úpravy nákladů řízení (zejména otázku jejich 

druhů) čerpáme z ustanovení § 137 a násl. o. s. ř. Obecné ustanovení o. s. ř. se také uplatní 

např. při užití institutu separace nákladů (srov. ust. §§ 147 a 148 o. s. ř.). 

Speciální úprava nákladů řízení v obecné části z. ř. s. se týká pouze náhrady nákladů 

řízení, tedy povinnosti ukládané soudem zpravidla v rozhodnutí, kterým se řízení končí (srov. 

ust. § 151 o. s. ř.), účastníkům, popř. státu, k úhradě nákladů řízení, jež byly v průběhu řízení 

zaplaceny, proti jinému účastníkovi (resp. státu).
199

 

Podle ust. § 23 z. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li 

toto možné zahájit i bez návrhu, avšak náhradu nákladů řízení lze přiznat s přihlédnutím 
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k okolnostem případu (viz věta druhá předmětného ustanovení). Toto subjektivní kritérium je 

pak dle mého názoru konkretizováno v ust. § 24 z. ř. s. (sankční ustanovení), podle kterého 

lze náhradu nákladů uložit tomu, kdo podal návrh na zahájení řízení, ačkoli šlo o svévolné a 

zjevně bezúspěšné uplatňování práva. 

Na uplatnění předmětných ustanovení v řízení o omezení svéprávnosti nepanuje mezi 

odbornou veřejností shoda. Někteří dochází k závěru, že ono „svévolné a zjevně bezúspěšné 

uplatňování práva“ je jakousi zvláštní skutkovou podstatou, již nelze podřadit pod zvláštní 

okolnosti případu. Jedná se např. o návrh, o kterém navrhovatel již ke dni podání vzhledem 

k okolnostem musel vědět, že nebude úspěšný, přičemž navrhovatel tímto sledoval zištný 

účel, popř. tzv. šikanozní návrhy.
200

 Jiní se kloní k názoru opačnému. Podle Svobody je výše 

popsaný případ v případě řízení zahajovaných i bez návrhu konzumován právě již zmíněnou 

druhou větou ust. § 23 z. ř. s. a sankční ustanovení vůbec nelze aplikovat.
201

 

Z mého hlediska je akceptovatelná střední cesta mezi oběma názory, kdy svévolné a 

zjevně bezúspěšné uplatňování práva je okolností případu odůvodňující uložení povinnosti 

k náhradě nákladů řízení, při odůvodnění tohoto rozhodnutí vychází soud z ust. § 24 z. ř. s. 

jako z ustanovení zvláštního k § 23 z. ř. s. větě druhé. Současně uplatnění sankčního 

ustanovení je další pojistkou a ochranou posuzovaného vedle omezení v ust. § 35 odst. 2 

z. ř. s. před neopodstatněnými šikanozními návrhy. 

Řízení o (omezení) svéprávnosti má vlastní úpravu nákladů řízení v ust. § 43 z. ř. s., 

kterou považuji za poněkud problematickou. Úprava vychází z původního ust. § 191 odst. 1 

o. s. ř. (odst. 2 předmětného ustanovení se promítl do výše popsaného ust. § 24 z. ř. s.). Podle 

ust. § 43 odst. 1 z. ř. s. platí náklady řízení stát vyjma nákladů právního zastoupení kromě 

nákladů soudem jmenovaného opatrovníka pro řízení. Zákonodárce výslovně zmiňuje placení 

nákladů (jako povinnost k úhradě v řízení aktuálně vzniklých nákladů). Tímto ustanovením je 

tedy vyloučeno uplatnění tzv. zájmové zásady podle ust. § 140 o. s. ř. 

Mohu se pouze domnívat, že zákonodárce měl na mysli řízení, v němž účastníci stran 

dokazování nevyvíjejí zvláštní aktivitu, a proto na jejich straně v zásadě zvláštní náklady 

nevznikají. Otázkou tedy je, zda má stát platit náklady např. za zhotovení odborného 

posouzení či znaleckého posudku předloženého jednou ze stran. V tomto duchu se ztotožňuji 

                                                 
200

 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha III. Zvláštní řízení soudní, op. cit. 145 

s. 
201

 SVOBODA, K. Nesporná řízení III, op. cit. 112 s. 



 

70 

 

s názorem Svobody, že užití výrazu náklady platí stát je legislativní nepřesností. Tuto lze 

podle Svobody překonat systematickým a logickým výkladem, když znění odst. 1 navazuje na 

odst. 2, ve kterém je již užit termín náhrada.
202

 

Podle ust. § 43 odst. 2 z. ř. s. lze povinnost k náhradě nákladů řízení uložit tomu, o 

jehož svéprávnost v řízení šlo, lze-li to spravedlivě žádat. Opět se tak setkáváme se 

subjektivním kritériem případu namířeným speciálně na osobu posuzovaného. Soud zkoumá 

jeho majetkové poměry, životní náklady, případné vyživovací povinnosti, okolnosti vzniku 

onemocnění, jež je příčinou omezení svéprávnosti, postoj posuzovaného k nemoci, léčbě či 

k případným škodám, které způsobil.
203

 

3.7.7. Opravné prostředky 

Zákon o zvláštních řízeních soudních neobsahuje v obecné části ani v ustanoveních 

týkajících se řízení o svéprávnosti komplexní úpravu opravných řízení. Na tyto tak aplikujeme 

obecnou úpravu o. s. ř. v ust. § 201 a násl. (odvolání), ust. § 236 a násl. (dovolání) a ust. § 229 

a násl. (řízení o žalobě pro zmatečnost) se zohledněním speciálních ustanovení z. ř. s., jak je 

popsáno níže. 

Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí o omezení svéprávnosti je odvolání. 

Pro jeho podání se uplatní obecná ustanovení § 201 a násl. o. s. ř. Aktivní legitimaci k podání 

odvolání mají účastníci řízení včetně posuzovaného, případně i státní zástupce, podal-li návrh 

na zahájení řízení nebo do něj v jeho průběhu vstoupil (srov. ust. § 8 odst. 1 písm. d), odst. 2 

z. ř. s. a ust. § 28 z. ř. s.). V odvolacím řízení se oproti sporným řízením neuplatní 

koncentrace řízení (vůdčí zásadou je princip jednotnosti řízení), naopak odvolací řízení ovládá 

zásada úplné apelace a soud může přihlížet i ke skutečnostem a důkazům, které nebyly 

uplatněny (srov. ust. § 28 odst. 1 z. ř. s.). Odvolací soud není vázán mezemi, v nichž se 

odvolatel domáhá přezkumu rozhodnutí. Přezkoumání rozhodnutí je přípustné, i když 

v odvolání nebyl i přes výzvu uplatněn odvolací důvod (srov. ust. § 28 odst. 2 a odst. 3 z. ř. 

s.). 

Proti rozhodnutí je přípustné dovolání (srov. ust. § 30 odst. 1 z. ř. s. a contrario) 

i žaloba pro zmatečnost (srov. ust. § 29 z. ř. s.). S odkazem na ust. § 230 odst. 2 o. s. ř., podle 
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kterého nelze žalobou na obnovu řízení napadnout rozsudky, jejichž zrušení nebo změny lze 

dosáhnout jinak, není žaloba na obnovu řízení o omezení svéprávnosti přípustná.
204

 Ve všech 

případech řízení o mimořádných opravných prostředcích se uplatní obecná úprava 

o. s. ř. s tím, že soud není vázán mezemi, ve kterých se účastník domáhá přezkoumání 

rozhodnutí.  

3.7.8. Zrušení a změna rozhodnutí 

Přestože je tato práce primárně zaměřena na řízení, v němž se svéprávnost omezuje, 

zdá se neúplná bez alespoň stručné poznámky k tomu, co se děje poté, kdy se na základě 

pravomocného rozsudku člověk omezeným na svéprávnosti stane. 

Nejprve obecně ke skutečnostem, jež mají za důsledek zánik účinků rozsudku, jímž 

byla svéprávnost omezena. Účinky zanikají smrtí či prohlášením člověka za mrtvého, 

uplynutím doby, na kterou byla svéprávnost omezena (byla-li omezena jen vůči určité 

události, která již nastala, neuplatní se „odkladný“ účinek ust. § 59 odst. 2 věty druhé o. z.), 

nedojde-li následně k jejímu prodloužení, změnou (ust. § 60 o. z.) nebo zrušením (ust. § 42 z. 

ř. s.) rozsudku.
205

 

V souladu s ust. § 42 z. ř. s. soud zruší rozsudek, pokud zde nebyly podmínky pro 

omezení svéprávnosti již v době jeho vydání, a tyto okolnosti později vyjdou najevo. Tímto 

způsobem může soud zrušit pouze rozsudek, jímž k omezení svéprávnosti došlo, nikoli 

rozsudek zamítavý.
206

 K zahájení řízení, v němž je předmětný rozsudek zrušen, přistoupí soud 

i bez návrhu (srov. ust. § 13 odst. 1 z. ř. s.). Účinkem zrušovacího rozhodnutí je, že na 

člověka, jehož se rozhodnutí týká, se hledí, jakoby na svéprávnosti nikdy omezen nebyl.
207

 

Opačný názor zastává Svoboda, který tvrdí, že zrušovaný rozsudek, který byl osobním 

rozhodnutím konstitutivní povahy, byl až do svého zrušení závazný pro každého (srov. ust. 

§ 27 z. ř. s.). V době jeho účinků třetí osoby legitimně vstupovaly do právních vztahů 

s osobou omezenou na svéprávnosti prostřednictvím jejího hmotněprávního opatrovníka. Jeví 

se tedy legitimním uvažovat o zachování těchto právních jednání opatrovníka, zejména 

                                                 
204

 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha III. Zvláštní řízení soudní, op. cit. 142 

s. 
205

 SVOBODA, K. Nesporná řízení III, op. cit. 108 s. 
206

 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář, op. cit. 96 s. 
207

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 1969, sp. zn. 2 Cz 1/69 



 

72 

 

s ohledem na to, že zpravidla jsou tato ve prospěch opatrovance.
208

 Přestože souhlasím s výše 

předestřeným argumentem, domnívám se, že interpretace ust. § 42 z. ř. s. směřuje spíše 

k judikaturou i literaturou podporovanému účinku ex tunc. Nelze také opomíjet, že 

k případům aplikace ust. § 42 z. ř. s. by mělo (a snad i bude) docházet velice zřídka. 

Oproti výše uvedenému slouží ust. § 60 o. z. ke změně nebo zrušení rozhodnutí 

v důsledku následné změny okolností. K tomuto přistoupí soud bezodkladně i bez návrhu. 

Změna v poměrech osoby se bude zejména týkat rozvoje nebo ústupu duševní poruchy a 

jejího vlivu na způsobilost právně jednat.
209

 Trvají-li podmínky pro omezení svéprávnosti i po 

změně okolností, jež řízení vyvolala, soud může dospět ke změně rozhodnutí tak, že rozsah 

omezení rozšíří nebo naopak zúží. Pokud odpadnou důvody k omezení svéprávnosti, soud 

toto v rozsudku zruší a svéprávnost navrátí. Rozhodnutí má účinky ex nunc.
210

 Za každé 

situace soud zkoumá, zda posuzovanému i nadále hrozí vážná újma, a zda není na místě 

využít mírnějších a méně omezujících opatření. V případě, že soud v řízení dospěje k závěru, 

že je třeba obsah omezení svéprávnosti vymezit šířeji, je třeba v rozsahu dosud neupraveném 

jmenovat posuzovanému hmotněprávního opatrovníka. Právo domáhat se navrácení 

svéprávnosti má i sám posuzovaný v souladu s ust. § 35 odst. 3 z. ř. s. K tomu blíže viz 

kapitola 3.3.1. 

Konečně je třeba zdůraznit vzájemnou prostupnost řízení o zrušení, změně i 

prodloužení doby omezení svéprávnosti (předpokládané v ust. § 59 odst. 2 o. z.). Přestože se 

z formálního hlediska jedná o odlišné procedury, materiálně je jejich předmětem zjištění a 

rozhodnutí o tom, zda účinky původního rozsudku mají pominout či nadále zůstat (byť 

s modifikovaným rozsahem) zachovány. Z tohoto hlediska lze tato řízení považovat za 

funkční celek, kdy soud může na základě výsledků dokazování dospět ke kterémukoli 

z rozhodnutí předvídaných v ust. § 42 z. ř. s., § 60 o. z. nebo § 59 odst. 2 o. z.
211
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4. Vybraná judikatura ESLP a její vliv na řízení o omezení svéprávnosti 

Z hlediska mezinárodněprávních závazků České republiky není CRDP jediným 

zdrojem, ze kterého čerpá nová právní úprava hmotněprávního institutu omezení svéprávnosti 

v o. z., resp. úprava řízení o omezení svéprávnosti v z. ř. s. Významný podíl na formování 

platného práva, ale i související judikatury obecných soudů, má rovněž rozhodovací činnost 

ESLP v rámci řešení stížností namítajících porušení práv vyplývajících z Evropské úmluvy o 

lidských právech
212

 (dále v textu jen „EÚLP“), jíž je Česká republika vázána.
213

 

Otázky související s omezením svéprávnosti byly před ESLP posuzovány zejména ve 

vztahu k porušení čl. 5 (právo na svobodu a osobní bezpečnost),
214

 čl. 6 (právo na spravedlivý 

proces),
215

 čl. 8 (právo na respektování rodinného a soukromého života),
216

 čl. 12 (právo 

uzavřít manželství)
217

 a čl. 3 Prvního dodatkového protokolu k EÚLP (právo na svobodné 

volby).
218

 Obecně lze přístup ESLP k otázkám omezení svéprávnosti shrnout do 4 základních 

bodů, jejichž dodržování ESLP přezkoumává v jednotlivých případech. Jedná se o právo 

posuzovaného být slyšen, význam role soudce v řízení o svéprávnosti, existence procesních 

prostředků ochrany posuzovaného a právo na přístup k spravedlnosti.
219

 Vzhledem k tomu, že 

téma této diplomové práce cílí zejména na procedurální otázky omezení svéprávnosti, budu se 

v následujících odstavcích věnovat především těm rozhodnutím, které ovlivňují podobu 

současného řízení o omezení svéprávnosti v České republice, popř. rozhodnutím potýkajícím 

se s otázkami, které jsou problematické i v české právní úpravě. 
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Ve věci Berková proti Slovensku konstatoval ESLP, že omezení způsobilosti 

k právním úkonům je závažným zásahem do soukromého života. Z hlediska řízení o omezení 

svéprávnosti je vhodné zdůraznit zejména dva závěry ESLP. Zaprvé ESLP neshledal v daném 

případě porušení čl. 6 EÚLP v tom, že stěžovatelka trpící duševní poruchou nebyla v řízení o 

vrácení způsobilosti k právním úkonům vyslechnuta soudem. Okresní soud v Prešove 

v posuzovaném případě vycházel ze znaleckého posudku, ze kterého plynulo, že v důsledku 

trvající a progradující duševní poruchy stěžovatelka považuje jednání soudů a jiných orgánů 

za zaujaté vůči její osobě. Znalec rovněž nedoporučil osobní výslech stěžovatelky, která 

nebyla schopna porozumět obsahu a významu řízení. V řízení před soudem pak byl 

vyslechnut znalec a zástupce opatrovníka stěžovatelky, který uvedl, že stěžovatelka reaguje 

nepřiměřeně, pokud při jednání s úřady není vyhověno jejím přáním. Soud rovněž vyslechl 

stěžovatelčina opatrovníka pro řízení, který navrhl zachovat nadále omezení způsobilosti 

stěžovatelky k právním úkonům. V rozsudku se soud podrobně zabýval situací a chováním 

stěžovatelky a důkladně vyhodnotil provedené důkazy. Způsobilost k právním úkonům 

stěžovatelce nebyla navrácena. Na druhou stranu ESLP konstatoval porušení čl. 8 EÚLP, 

když stěžovatelce bylo rozsudkem o omezení způsobilosti k právním úkonům omezeno její 

právo podat návrh na zahájení nového řízení po dobu 3 let. Podle ESLP tak bylo legitimního 

cíle (ochrana práv stěžovatelky) dosaženo prostředkem nepřiměřeným v demokratické 

společnosti.
220

 Stejný argument byl důvodem podání dovolání Generálního prokurátora 

a zkrácení výše uvedené doby bylo předmětem novelizace příslušného zákona s účinností od 

1. 10. 2004.
221

 Ze závěrů ESLP čerpal Nejvyšší soud při posuzování otázky zhlédnutí 

posuzovaného
222

 a zhodnotil, že za určitých podmínek zachovávajících práva posuzovaných 

garantovaných EÚLP může zhlédnutí provést i jiná soudní osoba.
223

 

Obdobně zohlednil v tomtéž případě Nejvyšší soud i výsledek řízení ve věci X a Y 

proti Chorvatsku. Zde konstatoval ESLP porušení čl. 6 a 8 EÚLP, když X byla v srpnu 2008 

zbavena svéprávnosti, aniž by o probíhajícím řízení byla zpravena a mohla tak být slyšena 

před soudem. Soud rozhodl na základě lékařské zprávy z roku 2002 

a doporučení psychiatra z roku 2008, který s X strávil pouhých 20 minut, když byla unavená 

a pod vlivem léků. Přestože v srpnu 2008 X zmocnila svou dceru Y, aby ji v řízení 
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zastupovala, ta o něm nebyla informována, a tudíž se řízení nemohla zúčastnit. O rozhodnutí 

nebyla X informována. V případě Y bylo dále konstatováno porušení čl. 8 EÚLP, když návrh 

na zahájení řízení o zbavení svéprávnosti podalo sociální zařízení na základě zprávy 

psychiatra, který s Y mluvil pouze jednou po telefonu. Dříve byla Y dvakrát hospitalizována 

v psychiatrické nemocnici, avšak následně byla pokaždé propuštěna, když dobře reagovala na 

terapii. V době, kdy byla Y vyslýchána veřejnými orgány, žila sama a byla si schopná obstarat 

své potřeby. V odůvodnění rozsudku se podává následující: “…it is the judge and not a 

physician, albeit a psychiatrist, who is to assess all relevant facts concerning the person in 

question and his or her personal circumstances. It is the function of the judge conducting the 

proceedings to decide whether such an extreme measure is necessary or whether a less 

stringent measure might suffice. When such an important interest for an individual’s private 

life is at stake a judge has to balance carefully all relevant factors in order to assess the 

proportionality of the measure to be taken.“
224

 Z rozhodnutí je patrné, že ESLP klade na roli 

soudce v řízení o omezení svéprávnosti velkou roli. Je právě na něm zajistit nezbytné 

podklady pro rozhodnutí a nespoléhat se pouze na závěry znaleckých posudků. Důraz je 

rovněž kladen na zásadní povahu zásahu do právní (i životní) sféry člověka, o jehož 

svéprávnosti se řízení vede, a proto soud musí důkladně zvážit, jaká opatření jsou v tom 

kterém případě na místě. 

Závěry ESLP ve věci Shtukaturov proti Rusku podpořil svou argumentaci Ústavní 

soud ve věci ústavní stížnosti města Smečna.
225

 V odůvodnění rozhodnutí ESLP kritizoval 

přístup soudu, který vycházel pouze ze znaleckého posudku, jako jediného důkazu, ačkoli 

tento pouze konstatoval schizofrenii, aniž by se věnoval dopadu nemoci na schopnost 

stěžovatele právně jednat. Stěžovatel nebyl před soudem osobně slyšen a celé řízení trvalo 

pouhých deset minut. V souladu s principem č. 6 doporučení Výboru ministrů Rady Evropy 

č. 99 ze dne 23. 2. 1999 o „Principech právní ochrany dospělých, jejichž právní způsobilost je 

omezena“ ESLP rovněž vyžadoval, aby přijaté řešení bylo uzpůsobeno konkrétní situaci 

stěžovatele.
226

 

Ve věci H. F. proti Slovensku konstatoval ESLP porušení čl. 6 EÚLP, když Okresní 

soud v Bratislavě v listopadu 1997 rozhodl o omezení způsobilosti k právním úkonům H. F. 
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na podkladě zprávy psychiatra z července 1996 a výpovědi bývalého manžela H. F. a jím 

navržených svědků (navrhovateli byla Univerzitná nemocnica Bratislava a bývalý manžel 

stěžovatelky). Okresní soud v Bratislavě současně pochybil, když v rozporu s právním 

předpisem neustanovil stěžovatelce opatrovníka, jak požadoval zákon v případě omezení 

způsobilosti k právním úkonům. V rozhodnutí ESLP konstatoval, že lékařská zpráva 

neodpovídá „up-to-date“ požadavku
227

 stanoveným v doporučení Výboru ministrů Rady 

Evropy č. 99 ze dne 23. 2. 1999, rovněž k jejímu vyhotovení měl být přibrán jiný znalec. Bylo 

konstatováno, že slovenský soud nejednal s náležitou pečlivostí a neshromáždil dostatečné 

důkazy k posouzení stavu stěžovatelky.
228

 

V případě řízení o stížnosti stěžovatelky D. D. proti Litvě konstatoval ESLP porušení 

čl. 6 EÚLP ve vztahu k řízení o jmenování opatrovníka. Stěžovatelka byla v roce 2000 

zbavena svéprávnosti a následně jí byl jako opatrovník jmenován její adoptivní otec. V řízení 

se ESLP zabýval otázkou střetu zájmu opatrovance a opatrovníka, v němž spatřoval porušení 

práva na spravedlivý proces. V odůvodnění ESLP konstatoval následující: „… the fact that an 

individual has to be placed under guardianship because he lacks the ability to administer his 

affairs does not mean that he is incapable of expressing a view on his situation and thus of 

coming into conflict with the guardian. In such cases, when the conflict potential has a major 

impact on the person’s legal situation (…), it is essential that the person concerned should 

have access to court and the opportunity to be heard either in person or, where necessary, 

through some form of representation.”
229

 Rozhodnutí tedy deklaruje právo opatrovance být 

slyšen před soudem, jakož i procesní záruku přístupu k soudu, popř. právo zvolit si vlastního 

zástupce, v případě konfliktu zájmů mezi opatrovancem a opatrovníkem. 

Nelze opomenout, jakou stopu zanechala v judikatuře ESLP Česká republika zejména 

ve věci Sýkora proti České republice. Případ lze rozdělit na dvě roviny. V první konstatoval 

ESLP porušení čl. 5 EÚLP, neboť stěžovatel byl v listopadu 2005 po dobu 20 dní bez svého 

souhlasu hospitalizován v psychiatrické léčebně, kde mu byly, rovněž bez jeho souhlasu, 

podávány léky. Tento případ klasifikoval ESLP jako nepřípustné zbavení osobní svobody, 

neboť stěžovatel neměl k dispozici žádný procesní prostředek, kterým by mohl rozhodnutí o 

hospitalizaci napadnout. V druhé rovině přezkoumával ESLP proces rozhodování o zbavení 
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způsobilosti k právním úkonům stěžovatele v letech 2000 a 2004. Poprvé byl stěžovatel 

zbaven způsobilosti k právním úkonům především na základě znaleckého posudku z roku 

1998. V řízení byl stěžovatel zastoupen opatrovníkem – zaměstnancem soudu. K řízení nebyl 

předvolán a rozsudek mu nebyl doručen. Rozsudek byl zrušen poté, co se stěžovatel o jeho 

existenci dozvěděl a podal proti němu odvolání. V roce 2004 však soud znovu rozhodl o 

omezení způsobilosti k právním úkonům. Přestože byl vypracován nový znalecký posudek, 

vycházel převážně z původního, protože se stěžovatel odmítnul nechat vyšetřit. Na základě 

doporučení znalkyně stěžovatel rovněž nebyl k soudu předvolán a rozsudek mu nebyl 

doručen. Rozsudek byl zrušen v roce 2007. V řízení před ESLP bylo konstatováno porušení 

čl. 8 EÚLP, když postup obecného soudu byl shledán nepřiměřeným. Rovněž ESLP poukázal 

na skutečnost, že soudy se stěžovatelem nenavázaly přímý kontakt. V obecné rovině připustil 

ESLP možnost nedoručovat rozsudek účastníkovi, ale současně zhodnotil, že nešlo o případ 

stěžovatele. Dále ESLP zdůraznil, že samotná neochota stěžovatele podrobit se znaleckému 

zkoumání neodůvodňovala postup českých soudů.
230

 

Výše popsané případy, jimiž se v minulosti zabýval ESLP, tvoří pouze několik kapek 

v moři bohaté judikatury ESLP. Shora popsané rozsudky jsem vybírala zejména s ohledem na 

blízkost v nich řešených otázek aktuálním tématům české úpravy omezení svéprávnosti 

a řízení o ní. Posláním této kapitoly je zejména uvědomění, že přestože skutkové okolnosti 

výše uvedených případů se navzájem odlišují, můžeme v nich nalézat společné rysy (např. 

okolnost, že posuzovaný nebyl v řízení před soudem vyslechnut, nebo mu nebylo doručeno 

rozhodnutí soudu). Co je na tom pro mě nejzajímavější? Z jednotlivých rozhodnutí o těchto 

shodných rysech plynou různé (i protichůdné) závěry ESLP, ten totiž připouští nejen odlišnou 

právní úpravu smluvních stran EÚLP, ale zejména posuzuje každý případ individuálně. Co je 

v jednom případě označeno za nepřiměřené opatření, může být v jiném hodnoceno jako 

legitimní a správné, a to zejména s přihlédnutím k individuálním okolnostem případu 

a k důslednosti soudu při opatřování důkazů a jejich hodnocení v rámci odůvodnění 

rozhodnutí. Tento vzor by měly ctít i obecné soudy v České republice v každém jednotlivém 

řízení o omezení svéprávnosti. 
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Závěr 

Jedním z hlavních cílů této práce bylo, pokud možno srozumitelně, shrnout současnou 

právní úpravu řízení o omezení svéprávnosti. To, co se jeví jako úkol poměrně snadný, však 

v sobě skrývá mnohé nástrahy, neboť text a význam zákona je třeba vnímat v širším kontextu. 

V souvislosti s psaním této práce jsem pátrala v dostupných pramenech po tom, proč se 

zákonodárce rozhodl pro určitou úpravu, co jí zamýšlel, zda se jeho záměr střetl s požadavky 

praxe, a jestli ho tato spíš nepřizpůsobila obrazu svému, a konečně, jaký je celkový dopad 

právní úpravy řízení o omezení svéprávnosti na její adresáty. 

Obecně lze konstatovat, že zákonodárce v z. ř. s. do značné míry vycházel z předchozí 

právní úpravy řízení o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům dříve obsažené 

v o. s. ř. To nám napovídá, že přejatá úprava se osvědčila a je stále aplikovatelná. Na druhou 

stranu bylo třeba vyhovět požadavkům plynoucích ze závazků České republiky 

z mezinárodního práva stejně jako výsledkům rozhodovací praxe soudů a obohatit právní 

úpravu o nové instituty a postupy. Myslím, že příliš nebagatelizuji, když konstatuji, že 

prakticky každá novinka (např. skutečnost, že nyní nelze rozhodnutím soudu nikoho zcela 

zbavit svéprávnosti, zavedení maximální doby omezení svéprávnosti a jejího periodického 

přezkumu, nová úprava tzv. mírnějších a méně omezujících opatření nebo uzákonění 

obligatorního zhlédnutí posuzovaného soudem) vnesla do praxe spoustu otázek a komplikací. 

S některými si již více či méně úspěšně poradila judikatura, v jiných musel novelizační 

činností zasáhnout zákonodárce. Jiné na vyřešení dosud čekají. 

Za nejzásadnější problém nové právní úpravy řízení o svéprávnosti
231

, vedle zahlcení 

opatrovnických soudů agendou „přezkumných řízení“, které vedlo k novelizaci příslušných 

ustanovení o. z., považuji nedůsledné počínání zákonodárce při zavedení institutů mírnějších 

a méně omezujících opatření, jak bylo rozvedeno mj. v kapitole 1.3. Měla-li nová právní 

úprava mít nějaký zásadní cíl, byl to (vedle dosažení co největší individualizace každého 

případu) právě ústup od u nás tradičního rigidního omezování (a dříve hlavně zbavování) 

způsobilosti k právním úkonům k v mnoha případech pro adresáta příznivějšímu 

podporovanému rozhodování za užití mírnějších a méně omezujících opatření. Zákonodárci 

lze vytknout, že nová právní úprava má v mnoha případech nejednoznačný výklad (ten však 

lze překlenout pomocí judikatury), a hlavně v prvním období účinnosti o. z. na ni 
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nenavazovala odpovídající úprava v oblasti práva veřejného (zejména v systémech sociálního 

zabezpečení), a tudíž nové instituty ani nemohly plně sloužit k zamýšlenému účelu. V tomto 

směru tedy zákonodárce novým institutům, které by měly být po účinnosti o. z. a z. ř. s. 

z hlediska požadavků zejména CRPD preferovanou možností, neudělal příliš dobrou reklamu. 

Druhým zásadním legislativním nedostatkem je stále chybějící speciální zákonná 

úprava pro veřejné opatrovníky. Řízení o omezení svéprávnosti se totiž často týká těch, kteří 

kolem sebe nemají blízké ochotné o ně pečovat a vystupovat jako jejich opatrovníci. 

V takovém případě jsou zpravidla hmotněprávním opatrovníkem jmenovány obce, v jejichž 

obvodu posuzovaný bydlí. Ty jsou pak často přetíženy náporem povinností opatrovníka. Dle 

mého názoru není příliš vhodné řešit situace, kdy obce, resp. jejich zaměstnanci nezvládají 

nápor agendy spojené s opatrovnictvím, přesunutím role opatrovníků např. na advokáty. Mám 

za to, že minimálně s ohledem na znalost místních poměrů (kterou lze u obecních 

zaměstnanců spíše předpokládat) a potřeb osob omezených ve svéprávnosti, jsou obce coby 

veřejní opatrovníci stále nejlepší možností řešení situace. Dovedu si ale představit, jak jsem 

naznačila v kapitole 3.4.2., že by právní úprava mohla v rámci kompromisu mezi „blízkostí“ 

opatrovníka a opatrovance a personálních i finančních možností obcí ulevit těm obcím, které 

nápor agendy nezvládají. Toho lze, dle mého názoru, docílit rozdělením opatrovnické agendy, 

resp. výpomocí mezi obcemi (zejména II. a III. stupně) a zajištěním odpovídajícího počtu 

zaměstnanců, kteří tuto agendu mají na starosti. Jejich počet by měl reflektovat počet 

opatrovanců, jejichž záležitosti spravují, jakož i rozsah a časovou a jinou náročnost úkolů, 

které jim z postavení obce jako veřejného opatrovníka vyplývají. Konečně je třeba zajistit 

potřebnou kvalifikaci zaměstnanců pro výkon práce opatrovníka. 

Co se týče teď už konkrétněji samotné nové úpravy řízení o omezení svéprávnosti, 

mám za to, že když už ji tu jednou máme, není nezbytné do její dnešní podoby zasahovat 

novým zákonem. Problematické aspekty by měla dle mého názoru spíše překlenout stávající i 

budoucí judikatura soudů. 

Ačkoli ne vždy se závěry Ústavního soudu a Nejvyššího soudu zcela souhlasím, velice 

pozitivně hodnotím každé rozhodnutí, které se této materie dotýká. Je totiž nutné si uvědomit, 

že účastníky řízení jsou často lidé, kteří nejsou sto význam řízení pochopit, nebo obecně pro 

které představuje řízení před soudem nežádoucí zátěž. Z tohoto hlediska lze usuzovat, že se 

k nejvyššímu článku obecné soustavy soudů v rámci opravných řízení nemusí dostat tolik 
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věcných i procedurálních otázek, jejichž řešení by si zasloužilo sjednocení rozhodovací praxe 

obecných soudů. 

V tomto smyslu považuji za vhodné, aby iniciativu převzal sám Nejvyšší soud 

a problematické aspekty řízení o omezení svéprávnosti usměrňoval prostřednictvím 

stanovisek. Takto již učinil v otázce osoby oprávněné ke zhlédnutí posuzovaného (Stanovisko 

Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. Cpjn 201/2015) a přípustnosti omezení 

svéprávnosti v oblasti volebního práva (Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2017, 

sp. zn. Cpjn 23/2016). Z mého pohledu by však velmi žádoucí bylo obdobným způsobem 

zhodnotit a sjednotit rozhodovací činnost obecných soudů s ohledem na formulaci výroku, 

kterým se omezuje svéprávnost, popř. na nároky kladené na srozumitelnost a přesvědčivost 

odůvodnění. Jak je popsáno výše v mojí práci, lze tento formulovat různými způsoby, 

a zároveň je velmi snadné dopustit se při jeho formulaci chyby, která má pro adresáta fatální 

důsledky. Zároveň, přestože to není nijak lichotivé, si musíme připustit, že obdobných výroků 

je ročně vyhlášeno obecnými soudy tisíce, jejich srozumitelnost, přehlednost a jasnost (např. 

i pro následnou související činnost opatrovníků nebo orgánů veřejné moci) je dalším 

argumentem pro snahu o sjednocení jejich podoby. Stanovisko shrnující způsob (popř. 

způsoby), jakým lze omezit svéprávnost osoby v jedné anebo ve více oblastech právních 

vztahů, by mohlo obecným soudům pomoci odstranit nedostatky v jejich rozhodovací praxi 

a zároveň, jak se domnívám, by mohlo usnadnit jejich pochopení stran opatrovníků, úředníků 

a zaměstnanců orgánů veřejné moci, kteří jsou rozsudky vázáni a dále podle nich postupují. 

Mám za to, že mnou navrhované možnosti formulace obsahu výroku rozhodnutí, resp. 

oblasti, v nichž může být svéprávnost omezena, v kapitole 3.7.3. by mohly obstát. V případě 

„maximálního“ omezení svéprávnosti za přípustnou považuji i takovou formulaci výroku, 

která posuzovaného omezuje ve všech právních jednáních vyjma běžných záležitostí 

každodenního života. Vezmeme-li v potaz, že k omezení v takovém rozsahu může dojít pouze 

v nejkrajnějších případech (týkajících se osob trpících např. těžkou formou mentální 

retardace, pro kterou nejsou orientováni místem ani časem a jsou naprosto nezpůsobilé 

obstarat si vlastní záležitosti), jeví se tato metoda spolehlivá v tom, že je poměrně efektivně 

eliminována možnost, jak by si člověk omezený na svéprávnosti mohl vlastním právním 

jednáním přivodit újmu. V ostatních případech navrhuji užít negativního výčtu taxativně 

jmenující oblasti, v nichž je svéprávnost omezována. 
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Nakonec si dovolím jednu „neprávní“ poznámku. Řízení o omezení svéprávnosti 

(stejně jako další řízení o svéprávnosti) je především řízením o lidském osudu. Rozhodnutí 

v něm přijatá mění jeho adresátům bez nadsázky životy. Na druhé straně je tu soudce, pouhý 

člověk, který se o zákon může opřít jen do určité míry. Z velké části má vliv na kvalitu 

konečného rozhodnutí jeho pečlivost a určitý odhad na osoby, jejich vlastnosti, schopnosti 

a potřeby. Není to lehké. Vždy se najdou tací, kterým rozhodnutí soudu nebude vyhovovat, ba 

dokonce se jím budou odmítat řídit, to nezmění ani sebelepší právní úprava či judikatura. 

Pokud však každý, kdo se na řízení o omezení svéprávnost jakkoli podílí, k němu bude 

přistupovat tak, že jeho účelem je pomoc konkrétnímu člověku (a tím i nezřídka jeho 

blízkému i vzdálenějšímu okolí), troufám si tvrdit, že je velká šance, že tento cíl bude 

naplněn. 
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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá především procesní úpravou řízení o omezení 

svéprávnosti obsažené v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 

pozdějších předpisů, účinném od 1. 1. 2014. Za tímto účelem práce charakterizuje související 

hmotněprávní instituty zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, především svéprávnost jako způsobilost právně jednat a její omezení. Práce se 

zabývá zejména průběhem řízení, jehož výsledkem je přijetí rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti nebo o jiném vhodném opatření, přičemž se autorka více zabývá dvěma aspekty 

řízení, kterými je úkon zhlédnutí posuzovaného a problematika formulace výroku, kterým se 

svéprávnost omezuje. 

Cílem práce je charakteristika právní úpravy řízení o omezení svéprávnosti, dřívější a 

především nové judikatury s tímto řízením související a snaha o hodnocení jejich dopadu na 

adresáty rozhodnutí přijatých v řízení o omezení svéprávnosti. Autorka se rovněž snaží o 

nastínění možných řešení problematických aspektů řízení o omezení svéprávnosti. 

Diplomová práce je členěna na 4 hlavní kapitoly. První kapitola je věnována 

hmotněprávní úpravě omezení svéprávnosti a souvisejících institutů. Druhá kapitola shrnuje 

historický vývoj hmotněprávní i procesní úpravy omezení svéprávnosti a řízení o ní, když 

minulost právní úpravy alespoň částečně (někdy i do značné míry) determinuje úpravu 

současnou nebo naopak zdůvodňuje odklon od ní. Třetí kapitola představuje jádro celé práce 

a obsahuje průběh řízení o omezení svéprávnosti od okamžiku jeho zahájení až do 

pravomocného skončení. Na obsahu této kapitoly se také nejvíce projevují závěry současné 

(i minulé) rozhodovací praxe soudů. Čtvrtá kapitola se věnuje vybraným rozhodnutím 

Evropského soudu pro lidská práva, které s problematikou české právní úpravy souvisí nebo 

jsou ve spojení s ní přímo skloňovány. Závěr sleduje zhodnocení současné právní úpravy 

a jejích největších nedostatků z pohledu autorky a nastínění jejich možného řešení. 
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Abstract 

This diploma thesis primarily deals with the legal frame of the restriction of legal 

capacity proceedings, which is contained in the Code on Special Court Proceedings (Act. No. 

292/2013 Sb.) effective from 1. 1. 2014. For that purpose the thesis works with particular 

legal institutions of substantive law contained in the Civil Code (Act No. 89/2012 Sb.), such 

as legal capacity (a capacity to make juridical acts) and its restriction. The thesis is focused 

especially on the course of the proceedings resulting in the decision to restrict legal capacity 

or to accept any other appropriate measures. The author also describes two particular aspects 

of the proceedings, which are the duty of the court to see an individual whose legal capacity is 

subject to the consideration and the possible ways to make a decision by which the legal 

capacity is restricted. 

The aims of the thesis are to describe legal regulation of the restriction of legal 

capacity proceedings, previous and recent case law dealing with this issue and to evaluate 

their influence on the individuals whose legal capacity has been restricted. The author also 

seeks to propose a possible solution to the problems related to the restriction of legal capacity 

proceedings. 

The diploma thesis is divided into 4 main chapters. The first chapter is dedicated to the 

issue of legal capacity and related legal institutions. The second chapter summarizes the 

history of substantive and procedural law on the restriction of legal capacity as the previous 

legal regulation had determined the new one or, on the other hand, explains the reasons for the 

new regulation. The third chapter is the core of the thesis. It contains the course of the legal 

proceedings before the court from the beginning to the final judgment. The chapter also 

includes the previous and recent case law dealing with the issue. The fourth chapter is focused 

on the particular case law of the European Court for Human Rights, which is related to the 

Czech legal regulation. In conclusion the author evaluates the actual legal regulation and its 

most important problems and proposes possible solutions of them. 
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