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Práce s tématem řízení o omezení svéprávnosti se zabývá především náležitostmi, účelem, 

povahou  a  průběhem  řízení,  také  podobou  rozhodnutí  v  řízení  vydávaných.  Mapuje  nejenom 

zákonnou úpravu vedení řízení dle zákona č. 293/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ale i její  

praktický dopad,  současnou judikaturu  a  zejména poznatky ze soudní  praxe.  Práce  akcentuje  a 

podrobněji rozebírá vybrané otázky řízení o omezení svéprávnosti, tedy časový okamžik zadávání 

znaleckých posudků, nutnost jmenování kolizního opatrovníka v každém řízení, obsah, rozsah a 

vymezení rozhodnutí ve věci. Práce také propojuje hmotně právní a procesní úpravu, poněvadž v 

řízení o omezení svéprávnosti je nesmírně patrná neoddělitelnost hmotného a procesního práva, 

když právě prostřednictvím soudního řízení dochází k naplňování účelu sledovaného v zákoně č. 

89/2012  Sb.  občanském  zákoníku.  Práce  se  povrchně  zabývá  srovnáním  úpravy  institutu 

svéprávnosti v předchozím a současném pojetí. Těžištěm práce je komplexní pojednání o soudním 

řízení v otázkách svéprávnosti. 

Cílem a ambicí práce je především nabídnout reálný pohled na omezení svéprávnosti jako na 

institut  užívaný  v  nejkrajnějších  případech  pro  ochranu  duševně  nemocného  člověka,  se 

zachováním respektu k jeho důstojnosti a jedinečnosti.  Práce také nabízí  názor autorky ohledně 

hodnocení  institutu  omezení  svéprávnosti  jako  funkčního  a  zdařilého,  zdůrazňuje  však,  že  k 

naplňování  smyslu  daného  institutu  je  třeba  vysoce  profesionálního  a  odpovědného  justičního 

aparátu a velmi precizně vypracovaných rozhodnutí. 

Práce  je  členěna  do čtyř  částí,  když  každá  z  nich  je  svým zaměřením mírně  odlišná  a 

navazuje  na  část  předcházející.  První  část  je  základem  pro  orientaci  v  dané  problematice  a 

poskytuje  vymezení  institutu  svéprávnosti,  druhá  část  pak  nabízí  nástin  podstaty  problematiky 

duševně nemocných v judikatuře a odůvodňuje, proč je nezbytné řízení o omezení svéprávnosti 

vést, třetí část se zabývá samotným průběhem řízení před soudem prvního stupně s důrazem na 

praktické příklady a část čtvrtá může posloužit jako návodná pro vydávání rozhodnutí v otázkách 

svéprávnosti se zdařile formulovanými výroky.
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