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ABSTRAKT 
 

 Diplomová práca má charakter porovnávacej štúdie. Je rozdelená do šiestich 

kapitol. V prvej kapitole je špecifikovaný inštitút poručníctva. Druhá kapitola je 

zameraná na historický vývoj a je členená do štyroch podkapitol. V nich je 

rozpracovaná právna úprava poručníctva od doby rímskeho práva až po novodobú 

históriu. Tretia kapitola sa zaoberá súčasnou úpravou poručníctva. Porovnáva právnu 

úpravu obsiahnutú v zákone č. 94/1963 Zb., o rodine, v znení neskorších právnych 

predpisov a právnu úpravu podľa zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka. Štvrtá 

kapitola je nazvaná Poručníctvo a iné formy náhradnej výchovy. Je venovaná  

jednotlivým formám náhradnej výchovy podľa právnej úpravy účinnej od 1.1.2014 a ich 

porovnaniu s poručníctvom. Piata kapitola sa zameriava na hmotné zabezpečenie 

poručníka, pre prípady osobnej starostlivosti o maloletého. Posledná šiesta kapitola 

poskytuje charakteristiku súčasného systému sociálne - právnej ochrany detí v Českej 

republike. Obsahuje bližšiu špecifikáciu orgánov verejnej správy pôsobiacich v oblasti 

sociálne - právnej ochrany detí a zároveň približuje základné princípy súvisiacej právnej 

úpravy. Okrajovo sa venuje tiež nevládnym organizáciám a združeniam pôsobiacim 

v danej oblasti. 
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ÚVOD 
 

 Poručníctvo je inštitút patriaci do oblasti rodinného práva. Je súčasťou rodinnej 

politiky štát a patrí medzi prioritné témy v demokratickej spoločnosti. 

 V súčasnosti často počúvame heslá ako „Rodina je základ spoločnosti“ alebo 

„Deti sú naša budúcnosť“. Deti sú neoddeliteľnou súčasťou rodiny a rodičia tými, ktorí 

im vytvárajú prirodzené prostredie pre zdravý vývoj. Zároveň majú voči maloletým 

deťom mnoho práv a povinností, ktoré možno zhrnúť pod pojem rodičovská 

zodpovednosť. Je právom detí žiť v úplnej, usporiadanej rodine, v ktorej im rodičia 

zaistia pokojný a zdravý psychický, fyzický, ale aj morálny vývoj. Ak prirodzené 

rodinné prostredie funguje, nie je žiadny dôvod na zásah zo strany štátu. Často však 

nastáva situácia, či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, že maloleté dieťa 

takúto „šancu od života“ nedostane. Vtedy je úlohou štátu, aby zasiahol. Ak biologická 

rodina nefunguje a rodičia nevykonávajú svoje práva a povinnosti, je právomocou štátu, 

aby sa o takéto deti postaral a dosiahol nápravu. Tú môže dosiahnuť prostredníctvom 

viacerých modifikácií rodičovskej zodpovednosti. Štát by však mal zasahovať len 

v naliehavých a odôvodnených prípadoch. 

 Svet maloletých detí je krehký, preto je nevyhnutné, aby sa každý jeden zásah do 

ich súkromia uskutočnil veľmi citlivo. Poručníctvo predstavuje radikálny zásah do 

života dieťaťa, preto treba pristupovať ku každému prípadu individuálne  a podľa 

okolností zvoliť, či bude dieťa zverené do starostlivosti fyzickej osoby alebo orgánu 

sociálne - právnej ochrany detí.  

 Poručníctvo patrí medzi veci, o ktorých rozhoduje výlučne súd. Vždy sa snaží 

uprednostniť starostlivosť osobnú pred tou ústavnou. 

 V diplomovej práci sa snažím priblížiť poručníctvo ako jednu z foriem 

náhradnej starostlivosti a zároveň porovnať súvisiacu právnu úpravu z historického 

hľadiska. 
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1 Inštitút poručníctva 

Poručníctvo je typický inštitút rodinného práva. Tento staronový pojem sa 

v českom práve objavuje po pomerne dlhej prestávke, a to v súvislosti s novelou Zákona 

o rodine z roku 1998. Poručníctvo je dôležité, predovšetkým z hľadiska ochrany

záujmov dieťaťa. Táto skutočnosť, teda potreba chrániť záujmy maloletých, je 

považovaná za zmysel existencie rodinného práva. Pod ochranu poručníka sa môže 

dostať len maloletá osoba. Jedná sa teda o osobu, ktorej chýba náležitá a úplná ochrana 

jej práv a záujmov. Poručníctvo sa nevzťahuje na nascitura, teda dieťa už počaté ale 

nenarodené.  Hlavným spoločenským účelom tohto inštitútu je právna ochrana 

maloletého dieťaťa pre jeho špecifické postavenie, kedy nemá plnú spôsobilosť 

k právnym úkonom s ohľadom na svoj vek a zároveň sa mu nedostáva dostatočná 

právna ochrana zo strany vlastných rodičov. V súčasnosti sa rozoznáva poručníctvo 

individuálne a poručníctvo verejné. 

Právna úprava poručníctva individuálneho je obsiahnutá v § 78 - § 82 zákona 

č. 94/1963 Zb., o rodine, a uplatňuje sa vtedy, ak je nutné chrániť práva a záujmy 

maloletých dlhšiu dobu, respektíve po dobu nie len prechodnú. To znamená, 

v prípadoch, keď je treba zaistiť výchovu, zastupovanie a správu majetku maloletého, 

ktorého rodičia zomreli, boli zbavení rodičovskej zodpovednosti, výkon ich rodičovskej 

zodpovednosti bol pozastavený alebo nemajú spôsobilosť k právnym úkonom v plnom 

rozsahu. Pretože poručník vykonáva tieto funkcie namiesto rodičov maloletého, 

vzťahujú sa na neho primerane ustanovenia o právach a povinnostiach rodičov voči 

deťom. 

Poručníka ustanovuje do funkcie súd. Príslušný je okresný súd v mieste bydliska 

dieťaťa. S poručníctvom je spojený výkon všetkých práv a povinností, ktoré inak 

náležia rodičom. Poručník je teda nositeľom práv a povinností vyplývajúcich z 

rodičovskej zodpovednosti. To ale neplatí absolútne, existujú tu určité výnimky. Bude 

dieťa vychovávať, zastupovať a spravovať jeho majetok namiesto rodičov. Medzi 

poručníkom a dieťaťom však zo zákona nevzniká taký pomer, aký je medzi rodičmi a 

9 



dieťaťom. Poručník nemá k dieťaťu vyživovaciu povinnosť a je pod pravidelným 

dohľadom súdu.  Osoba poručníka je vyberaná veľmi citlivo. Zákon o rodine zdôrazňuje 

dôležitosť výberu vhodnej osoby. Je totiž v záujme dieťaťa, aby boli zachované rodinné 

väzby a aby vznikol medzi dieťaťom a poručníkom priateľský vzťah. Za výkon funkcie 

nenáleží poručníkovi peňažná ani vecná odmena. Jedná sa o dobrovoľnú a čestnú 

funkciu a preto musí poručník so svojím ustanovením do funkcie súhlasiť. Poručníctvo 

je často  označované za formu náhradnej výchovy. Aby tomu tak bolo, je potrebné 

splniť podmienku, že poručník sa o dieťa stará osobne. V takom prípade plynú jemu aj 

dieťaťu práva, ktoré stanoví zákon č. 359/1999 Zb., o sociálne - právnej ochrane detí, 

v platnom znení, tak ako v prípade pestúnskej starostlivosti.  
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2 Historický vývoj 

Počiatky úpravy poručníctva siahajú až do doby polovice 5. storočia pr. n. l, 

kedy bol vydaný Zákon 12 tabúľ. Právna úprava poručníctva sa v zásade nemenila. 

Zmena prišla v roku 1963, kedy bol vydaný zákon o rodine, č. 94/1963 Zb., ktorý 

inštitút poručníctva zrušil a nahradil ho pojmom opatrovník. Jednalo sa však len 

o zmenu terminologickú, nie obsahovú. Poručníctvo nebolo z rodinného práva

vymazané, bolo len spolu s opatrovníctvom vtelené pod jeden spoločný termín, 

opatrovníctvo. Do právneho poriadku sa pôvodné označenie vrátilo prijatím novely 

zákona o rodine v roku 1998, odkedy je ako inštitút rodinného práva používané 

nepretržite, až do súčasnosti. 

2.1 Právna úprava v rímskom práve 

Poručníctvo v dobe rímskej vychádzalo zo skúsenosti, že hoci ľudia svojprávny, 

nikomu nepodriadení, nie sú schopní spravovať svoje záležitosti a potrebujú preto 

pomoc, buď pre svoj vek alebo pre nejakú chorobu či telesnú poruchu, ľahkovážnosť 

apod..1 Poručníctvo bolo považované za náhradu otcovské moci. Poručník sa staral 

o osobu poručenca aj o jeho majetok. Rozlišovali sa dve formy toho inštitútu,

poručníctvo nad nedospelými osobami – tutela impuberum a poručníctvo nad ženami – 

tutela mulierum.  

Poručníctvo nad nedospelými bol vzťah, v ktorom na jednej strane stál poručník – 

tutor a na strane druhej poručenec – impubes, ktorého záujmy boli chránené. V staršej 

dobe vykonávali túto funkciu výlučne agnáti, neskôr, za republiky, sa poručníctvo 

pokladalo za zvláštny verejný úrad, ktorý dával poručníkovi nad poručencom nemalé 

práva, ukladal mu však často i náročné povinnosti.2 

Podľa toho, akým spôsobom bol poručník do funkcie povolaný sa rozlišovalo 

poručníctvo, teda tutela: tutela legitima, tutela testamentaria a tutela dativa.  

1 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C: H: Beck, 1995. s. 149 
2 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo, 1. vydání. Praha: C: H: Beck, 1995, s. 149 

11 



Najstarším typom bola tutela legitima. Jej obsahom nebola len ochrana záujmov 

dieťaťa, ale aj celej rodiny. Za poručníka bol ustanovený ten, kto sa mal v prípade smrti 

poručenca stať jeho dedičom, teda najbližší zákonný príbuzný po mužskej línii. 

U libertínov (bývalí otroci, ktorí boli pánom prepustení na slobodu) sa poručníkom stal 

patrón, alebo jeho potomkovia. Tutor legitimus bol povolaný do funkcie zo zákona, keď 

nebol poručník určený testamentom. Stali sa ním najbližší agnáti, čo boli osoby 

príbuzné na základe spoločnej moci otcovskej alebo manželskej, ako aj osoby, ktoré by 

podliehali tejto moci keby jej nositeľ ešte žil.  

Tutela testamentaria sa vyvinula v klasickom období, kedy otec rodiny spisoval 

závet, kde ustanovoval dedičov a tiež poručníkov pre svojich maloletých potomkov, 

ktorí sa po jeho smrti stanú osobami sui iuris, teda osobami úplne samostatnými.  

Tutela dativa, teda poručníctvo určené verejnou autoritou, nastávala v prípade, že 

nemohol byť povolaný ani poručník z testamentu ani poručník zo zákona.  

.  

Do funkcie tutora bola ustanovená jedna osoba, ale pripúšťalo sa povolať aj viac 

osôb, ktoré vystupovali ako spoluporučníci. Správa majetku bola v takom prípade 

vykonávaná buď spoločne a odpovednosť za škodu bola solidárna alebo jeden zo 

spoluporučníkov bol poručník jednajúci a ostatní iba dohliadali. Rímske právo 

pripúšťalo aby bola osoba poručníka zmenená. Mohlo sa tak stať na návrh samotného 

poručenca alebo tretej osoby a to v prípade, že sa poručník spreneveril svojím 

povinnostiam. Legitímna a testamentárna tutela bola v zásade neodvolateľná. Iba 

v prípade, kedy sa ukázalo, že sa tutor spreneveril, mohol praetor pozastaviť výkon jeho 

funkcie a dočasne vymenovať osobu zastupujúcu. Odvolať poručníka v prípade datívnej 

tutely bolo možné na návrh poručenca alebo tretej osoby a to vtedy, ak by on zneužíval 

svoje postavenie. 

Prevzatie funkcie bolo považované za občiansku povinnosť, od ktorej 

oslobodzovali len zákonom stanovené dôvody. Poručníkom nemohol byť poručencov 

veriteľ, osoba nedospelá, márnotratník, človek nemý, hluchý, hlúpy, ženy, vojaci, 

biskupi. 
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Úlohou poručníka bolo starať sa o nedospelého a jeho výchovu a spravovať jeho 

majetok. Výchova nedospelého však neprislúchala len poručníkovi, prenechávala sa 

predovšetkým matke a potom príbuzným. Správu majetku poručenca vykonával 

výlučne tutor, buď vlastným menom ako náhradník alebo poručenec jednal sám 

a prítomnosť tutora dodávala jeho jednaniu náležitú váhu. Poručník bol pri výkone 

svojej funkcie viazaný obecne platnými zákonnými zásadami. Bolo zakázané aby 

poručník predal poručencove nehnuteľnosti, čo bolo neskôr rozšírené aj na nejaký 

vzácny hnuteľný majetok. Rímske právo poskytovalo poručencovi ochranu pre prípady, 

že by mu bola poručníkom spôsobená škoda. Muselo sa jednať o škodu spôsobenú 

zlovôľou alebo hrubou nedbalosťou a poručník bol povinný k dvojnásobku hodnoty 

škody.  

Funkcia poručníka končila smrťou alebo kapitisdeminúciou tutora (zmenšenie 

osobnosti) alebo poručenca, dospelosťou poručenca alebo zosadením poručníka z moci 

úradnej. 

 Poručníctvo nad ženami vychádzalo z presvedčenia, že ženy sú ľahkovážne 

a preto nemôžu rozumne a riadne spravovať svoje záležitosti a majetok. Ženy 

v rímskom práve vždy podliehali právomoci muža bez ohľadu na vek. Najskôr to bola 

moc otca, potom manžela a pokiaľ nebol ani jeden takíto, tak podliehali poručníkovi. Aj 

žena svojprávna, teda sui iuris, musela mať ochranu poručníka. Tutor sa určoval 

rovnako ako nedospelým. Jeho povinnosti však neboli také náročné. Mal dohliadať pri 

závažných jednaniach ženy, predovšetkým pri uzatváraní zmlúv, predávaní 

mancipačných vecí a pod.. Tutela mulierum existovala rovnako ako tutela impuberum 

v troch formách. Jednou z nich bola tutela legitima mulierum. V takom prípade sa 

poručníkom stal najbližší agnát a u ženy liberty ním bol patrón. Ďalším formou bola 

tutela testamentaria mulierum, kedy poručníka ustanovoval predok alebo manžel ženy. 

Poslednou možnou bola tutela dativa, čo bolo poručníctvo ustanovené na návrh ženy so 

súhlasom tutora. Postupom doby ženy získavali stále väčšiu spoločenskú nezávislosť 

a hospodársku samostatnosť, význam tutely upadal, až poručníctvo nad ženami úplne 

zmizlo a to v dobe cisára Konštantína. 
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2.2 Právna úprava v ABGB 
 

Všeobecný občiansky zákonník z roku 1811 bol dôležitým dokumentom 

v histórii rodinného práva. Úprava inštitútu poručníctva v ABGB (Algemeines 

bürgerliches Gesetzbuch, všeobecný zákonník občiansky č. 946/1811 Zb.) sa stala 

významným podkladom pre nasledujúce zákony prijímané ohľadom tejto problematiky. 

Jeho prvky nachádzame aj v súčasnej právnej úprave poručníctva. 

 

ABGB upravovalo poručníctvo v Hlave štvrtej pod názvom O poručníctve 

a opatrovníctve, konkrétne v § 187 - § 268. Táto úprava je pomerne podrobná. Oba 

pojmy, teda poručníctvo a opatrovníctvo, sú od seba oddelené a každý z nich plní svoje 

špecifické úlohy. Hlavný rozdiel, ktorý odlišoval tieto inštitúcie bol vek osoby, ktorá sa 

dostala pod ochranu poručníka alebo opatrovníka. Poručník sa stará zvlášť o osobu 

neplnoletú a zároveň spravuje jeho majetok. Opatrovník sa zriaďuje k obstaraniu 

záležitostí tých, ktorí sa z akéhokoľvek iného dôvodu než je neplnoletosť, nemôžu 

o seba samostatne starať. Východiskom úpravy oboch inštitúcií sa stala  otcovská moc, 

respektíve jej neexistencia.  

ABGB obsahoval podrobný opis okolností, kedy bude poručník ustanovený. 

Podnetom k zriadeniu poručníka  bolo, že sa narodí nemanželské dieťa, matkin manžel 

podá platný odpor proti manželskému pôvodu dieťaťa, ktoré sa narodilo skôr ako 

uplynulo 180 dní od sobáša, na základe manželovej žaloby bude dieťa prehlásené za 

nemanželské, manželstvo bude vyhlásené za neplatné, dieťaťu zomrie manželský otec 

alebo sa narodí manželské dieťa po smrti otca, bude na čas zastavená účinnosť 

otcovskej moci alebo bude navždy odňatá, pri zmene v osobe poručníka. Pritom ale 

nestačilo aby sa niektorá z týchto vecí stala skutkom. Bolo zároveň potrebné aby sa 

udalosť vyžadujúca povolanie poručníka dostala na vedomie súdu, ktorý je k povolaniu 

poručníka príslušný.3 Dôvodom ustanovenia poručníka teda bolo, že osobe chýbala 

otcovská moc, bola ešte neplnoletá alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nemohla 

samostatne obstarávať svoje záležitosti. Za neplnoletú osobu boli považované osoby 

mladšie ako dvadsaťjeden rokov veku. V tejto dobe sa ešte rozlišoval pôvod dieťaťa. 

3 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a podkarpatské Rusi, díl 1., Praha: Linhart, 1935, s. 924 
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Avšak, ak vznikla potreba ustanovenia poručníka, nerozlišovalo sa medzi deťmi 

manželskými a nemanželskými. 

 

Tak ako je tomu aj v súčasnosti, rozlišovalo sa poručníctvo individuálne 

a verejné. Zákon zreteľne upravil dôvody ustanovenia hromadného poručníctva. 

Stanovil, že pokiaľ nie sú vhodní poručníci, ktorí by boli ochotní úrad prevziať alebo 

pokiaľ tu je nutné, aby sa účinným spôsobom hájili práva a záujmy nemajetných 

poručencov, môže byť poručníctvo zverené vhodnému orgánu verejnej správy alebo 

niektorému združeniu na ochranu mládeže. 

 

Čo sa však už v súčasnej úprave poručníctva neobjavuje je tzv. poručníctvo 

ústavné. Išlo o situáciu, kedy nedospelý nemal ani nehnuteľný ani značný hnuteľný 

majetok, bol v donucovacej pracovni alebo v polepšovni alebo v nejakom verejnom 

alebo súkromnom ústave. V takom prípade náležali práva a povinnosti poručníka 

predstavenému daného ústavu.  

Poručníkom sa mohla stať jediná osoba alebo mohol súd povolať do úradu viac 

poručníkov, ktorí sa stali spoluporučníkmi. Zároveň ale musel určiť, kto sa bude starať 

hlavne o osobu poručenca a kto zabezpečí riadenie obchodov. Spoluporučník musel byť 

ustanovený vždy, ak sa poručníkom stala žena. Zákon v § 211 presne stanovil, kedy sa 

tak muselo stať. Jednalo sa o prípad, kedy tak prikázal otec v závety, na žiadosť 

poručníčky, ak súd uvážil, že to rozsah a náročnosť správy majetku vyžaduje a vtedy, ak 

bola poručníkom nemanželská matka. Pri voľbe spoluporučníka sa prihliadalo 

predovšetkým k vôli otca, potom k návrhu poručníčky a nakoniec k vôli príbuzným 

nedospelého. 

 

Poručník bol do funkcie ustanovený súdom z moci úradnej, ako náhle sa súd  

dozvedel, že to je potrebné. Zároveň bola pre príbuzných nedospelého alebo iné osoby, 

ktoré sú s ním v blízkom vzťahu, stanovená povinnosť oznámiť súdu potrebu 

ustanovenia poručníka. Pretože ku zriadeniu poručníka dochádzalo z úradnej moci, bolo 

nepodstatné, akým spôsobom sa súd dozvedel o potrebe poručníka. Súd nebol viazaný 

návrhom strán. Poručník musel byť spôsobilý. To bol súd povinný zvážiť vo všetkých 

prípadoch, aj keď bol viazaný čo do voľby osoby poručníka poslednou voľou alebo 
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právom najbližších príbuzných nedospelého. Viazanosť súdu sa teda pohybovala len 

v medziach spôsobilosti osôb, ktoré prichádzajú do úvahy.4 

 

Poručníctvo bolo ABGB uložené ako čestný úrad a verejná povinnosť každému, 

kto je spôsobilý aby ju zastával. Zákon obsahoval pomerne podrobný negatívny výpočet 

osôb nespôsobilých pre výkon funkcie poručníka. Rozlišovala sa nespôsobilosť 

absolútna a relatívna.  

 

Absolútne vylúčení z funkcie poručníka boli napr. osoby nedospelé, osoby 

trpiace nejakou telesnou alebo duševnou poruchou, zločinci atď..  

 

Relatívna nespôsobilosť mohla byť uplatnená len k určitému konkrétnemu 

nedospelému. Jednalo sa o osoby, ktoré otec alebo matka, oprávnení určiť poručníka, 

z poručenstva výslovne vylúčili, mali s ním nepriateľský vzťah alebo osoby, ktoré boli 

s nedospelým nejaký spor.  

 

Zákon vymedzoval okruh osôb, ktoré mali právo odmietnuť poručníctvo 

a zároveň ich nebolo možné, proti ich vôli, prinútiť k prijatiu funkcie poručníka. Jednalo 

sa napr. o ženy, okrem matky a starej matky, duchovných, vojakov, osoby staršie ako 60 

rokov veku, ale tiež tí, ktorí mali svoje bydlisko ďaleko od poručenského súdu. Rozdiel 

medzi nespôsobilosťou a ospravedlňujúcimi dôvodmi spočíva v tom, že k dôvodom 

zakladajúcim nespôsobilosť súd prihliada z úradnej povinnosti. Ten, koho sa 

nespôsobilosť týka, je povinný tieto okolnosti pred súdom uviesť. Naopak, v prípade 

ospravedlňujúcich dôvodov, súd takúto povinnosť nemá a ani dotknutá osoba nemusí 

toto ospravedlnenie uplatniť a poručenstvo tak môže prijať.5 

 

Za poručníka mohla byť vymenovaná aj vydatá žena, ktorá však k prijatiu 

poručníctva potrebovala súhlas manžela, ibaže by sa jednalo o ich vlastné deti alebo bol 

manžel zbavený svojprávnosti pre duševnú chorobu buď úplne alebo čiastočne, jeho 

4 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a podkarpatské Rusi, díl 1., Praha: Linhart, 1935, s. 926 
5 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a podkarpatské Rusi, díl 1., Praha: Linhart, 1935, s. 935 
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pobyt bol neznámy alebo bolo manželstvo rozvedené. Pričom ale nestačilo zbavenie 

svojprávnosti z dôvodu nadmerného užívanie alkoholu alebo narkotických jedov. Ak 

manžel povolil žene aby prijala poručnícky úrad, mohol svoje povolenie kedykoľvek 

potom odvolať a súd ju musel z poručníctva prepustiť.  

 

Ten, kto bol súdom povolaný za poručníka, mal možnosť do štrnástich dní po 

súdnom vyzvaní k funkcii dokázať súdu, že nie je  vhodnou osobou  alebo že ho zákon 

od prijatia funkcie oslobodzuje. Osoba, ktorá zatají, že nie je spôsobilá k výkonu 

funkcie poručníka, ako aj súd, ktorý za poručníka vymenuje osobu podľa zákona 

nespôsobilú, ručí nedospelému za všetku škodu a ušlý zisk, ktorá mu tým bola 

spôsobená. Takúto odpovednosť mal aj ten, kto bezdôvodne odmietal prijať funkciu. 

Zákon na tomto mieste stanovil možnosť donútenie  primeranými prostriedkami. 

 

Poručník mohol byť do funkcie povolaný troma spôsobmi:  zo závetu, zo zákona 

alebo súdom.  

 

V prípade povolanie zo závetu, náležalo poručníctvo osobe, ktorú k tomu 

povolal predovšetkým otec. Ak tak neučinil otec, potom sa stala rozhodnou voľba 

matky.  

 

Ak nedošlo k povolaniu poručníka zo závetu, prislúchalo poručníctvo najprv 

manželskej matke, po nej dedovi z otcovej strany, potom starej matke z otcovej strany 

a nakoniec najbližším príbuzným.  

V prípade, že nedošlo k ustanoveniu poručníka ani jedným z predošlých 

spôsobov, rozhodol o osobe poručníka súd. Aj keď zákon rozlišuje tieto tri rozdielne 

spôsoby povolania poručníka, je nepochybné, že poručenstvo nevzniká len na ich 

základe, teda ipso iure, ale až súdnym výrokom.6 

 

Svojej funkcie sa poručník mohol ujať až v momente, kedy mu to príslušný súd 

prikázal. Zároveň bola stanovená sankcia v podobe odpovednosti za vzniknutú škodu, 

ak sa poručník chopil úradu svojpomocne, bez potrebného príkazu zo strany súdu. 

6 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a podkarpatské Rusi, díl 1., Praha: Linhart, 1935, s. 936 
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Každý poručník, okrem matky a prarodičov, musel zložiť sľub, že povedie 

nedospelého k počestnosti, vychová z neho riadneho občana, bude ho zastupovať pred 

súdom i mimo neho, bude usilovne a verne spravovať jeho majetok a vo všetkom si 

bude počínať tak ako zákon prikazuje. Po zložení sľubu bola poručníkovi vydaná 

listina, ktorá jeho funkciu overovala a mohol sa ňou v nutných prípadoch preukázať. 

Vykonanie sľubu však nebolo podmienkou platnosti poručníctva ani nutnou 

podmienkou toho, aby sa poručník ujal vykonávaniu svojho úradu. Preto nezáležalo na 

tom, či sa sľub uskutočnil pred alebo po nastúpení do úradu. 

 

Jedným, a v podstate hlavným dôvodom vzniku poručníctva je neexistencia 

otcovskej moci. Tak ako otcovská moc obsahuje jednotu osobnej starostlivosti, správy 

majetku a zastupovania dieťaťa, je aj poručníctvo jednotou starostlivosti osobnej 

a majetkovej. Kto teda ustanovuje poručníka, zveruje mu osobu i majetok nedospelého.7 

Na ženu, ako matku, neprechádza otcovská moc nikdy, pretože ABGB nepozná 

rovnocenné moci materské. Nositeľom otcovskej moci k dieťaťu, ktoré nemá 

manželského otca, bude vždy poručník. 

 

Základnými povinnosťami poručníka boli starostlivosť o výchovu poručenca, 

správa jeho majetku a jeho zastupovanie. Samotná výchova náležala prednostne matke 

a to aj v prípade, že nebola poručníkom. Poručník na výchovu predovšetkým dohliadal, 

čím do rodičovských práv a povinností nijak nezasahoval. Vychovávacia povinnosť 

a práva matky nezanikali ani vtedy, ak sa matka znovu vydala. Matkine rodičovské 

práva nemohla obmedziť ani posledná vôľa manželského otca, pretože toto právo 

pramení priamo zo zákona a nie z otcovho privolenia. Avšak v prípade, že matka 

dieťaťa už nežila, dostala sa výchova do rúk poručníka a to v plnom rozsahu. Poručník 

mal možnosť zbaviť sa tejto povinnosti a umiestniť nedospelého do ústavu 

zabezpečujúceho starostlivosť o dieťa. Pokiaľ sa poručník ujal svoj funkcie, bol 

povinný a zároveň oprávnený starať sa o výchovu nedospelého práve tak ako otec. 

V dôležitých a v pochybných prípadoch pre neho zo zákona plynula povinnosti 

vyžiadať si privolenie poručníckeho súdu. 

 

7 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a podkarpatské Rusi, díl 1., Praha: Linhart, 1935, s. 960 
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 Náklady spojené s výchovou, zdroje a ich výšku, určoval súd, pričom zohľadnil 

závet otca, posudok poručníka, rozsah majetku, stav a iné pomery nedospelého. O miere 

nákladov na vychovanie rozhodoval súd podľa pomerov, v ktorých poručenec doposiaľ 

žil. Poručenský súd stanovil životnú úroveň, v akej má byť poručenec vychovávaný – 

avšak len v medziach jeho príjmov. Príjmom nedospelého bolo všetko, čoho sa mu 

dostávalo buď ako výťažok z jeho majetku alebo z iných stálych zdrojov. K jeho 

príjmom patrilo aj to, čo si zarobil vlastnou prácou. V prípade, že bol poručenec úplne 

bez majetku, súd sa snažil zapojiť do pokrytia nákladov na jeho výchovu bohatších 

príbuzných. Zároveň poveroval poručníka, aby sa uchádzal o pomoc v dobročinných 

verejných nadáciách a chudobincoch. Takáto pomoc mala byť poskytovaná až do doby, 

kedy bude nedospelý schopný uživiť sa vlastnou prácou a zamestnaním. 

 

 Povinnostiam poručníka zodpovedali povinnosti poručenca. Ten bol povinný 

chovať sa k poručníkovi úctivo. Ak nastala situácia, že poručník zneužíval ale 

zanedbával svoje povinnosti, mal poručenec oprávnenie sťažovať sa u najbližších 

príbuzných alebo na súde. Sťažovať sa mohol tiež každý, kto by o niečom takom vedel. 

Možnosť obrátiť sa na súd však mal aj poručník a to v prípade, že nebol schopný 

zabrániť prečinom poručenca ani s využití v všetkej moci, ktorá mu z funkcie náležala. 

 

Správa majetku vychádzala predovšetkým z podrobného zistenia a zaistenia 

majetku nedospelého. To sa uskutočňovalo uzavretím, súpisom a odhadom majetku. 

 

 Súpis, teda podrobný zoznam majetku nedospelého, musel byť vyhotovený 

vždy. Do zoznamu boli zaradené tiež nehnuteľnosti nachádzajúce sa v cudzine. Správa 

majetku je v ABGB upravená veľmi podrobne. Svedčí o tom aj samostatná úprava 

konkrétneho hmotného majetku akým boli napr. klenoty, dlhopisy, nepotrebné veci, 

ktoré neboli rodinnou pamiatkou ale aj peniaze v hotovosti.  

 

Poručník bol povinný spravovať majetok so všetkou starostlivosťou riadneho 

a svedomitého hospodára a ručil za svoje zavinenie. Zodpovedným za majetok sa 

poručník stával od okamžiku jeho prevzatia. Pri veciach dôležitých nemohol poručník 

vôbec nič vykonať bez potrebného súhlasu zo strany súdu. Nemohol napr. predávať 
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nehnuteľnosti, postupovať pohľadávky alebo vzdať sa dedičstva.  Každý poručník bol 

povinný podávať poručníckemu súdu účty zo správy majetku spolu so všetkými 

potrebnými prílohami. V týchto účtoch musel byť presne určený príjem a výdaj, 

prebytok prípadne zmenšenie majetku. Účty sa predkladali každoročne na konci 

príslušného roka alebo najneskôr do dvoch mesiacov po jeho uplynutí. Ak poručník túto 

povinnosť nesplnil, mohli byť proti nemu použité primerané donucovacie opatrenia. 

Súd bol povinný postúpiť vyúčtovanie znalcovi, ktorý ho mal preskúmať a opraviť. Ten 

následne oboznámil poručníka so svojimi závermi. Zákon myslel aj na prípadné chyby 

v účtoch a stanovil, že ak sa na niečo zabudlo alebo ak sa stal omyl, nemôže to byť na 

škodu ani poručníka ani nedospelého.  

 

Ako už bolo spomenuté, medzi povinnosti poručníka patrilo aj zastupovanie 

nedospelého. Ten totiž bez poručníka nemohol vystupovať na súde ani ako žalobca ani 

ako žalovaný. Poručník rozhodoval o záväzkoch poručníka. Bez jeho súhlasu nemohol 

poručenec predávať veci zo svojho majetku alebo sa nejako zaväzovať. Súhlas 

poručníka bol potrebný tiež k uzavretiu platného manželstva nedospelým. Zákon 

obsahuje tiež sankčné opatrenie pre prípad, že by sa nedospelý, aj keď už dosiahol 

osemnásť rokov veku, pri nejakom jednaní vydával za dospelého. Nedospelý tým 

zodpovedá za všetku škodu, ktorá jeho jednaním druhej strane vznikla. Po dosiahnutí 

dospelosti zodpovedá celým svojím majetkom za činy a škody spôsobené svojou vinou. 

 

Poručníctvo podľa ABGB mohlo zaniknúť : 

- smrťou 

- pominutím prekážky výkonu otcovskej moci 

- skutočnou dospelosťou 

- dovŕšením dospelosti poručenca odpustením rokov 

- prepustením poručníka z moci úradnej alebo na žiadosť 

Smrťou poručenca sa prirodzene končí poručnícky úrad. Táto smrť ale  

poručníka nezbavuje povinnosti konečného vyúčtovania majetkovej správy ani 

odpovednosti, ktorá je so správou poručníckeho majetku spojená. Nemôže tiež správu 
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poručencovho majetku jednoducho opustiť. Smrťou poručníka končí jeho úrad, avšak 

nie celé poručníctvo. Bude ustanovený nový poručník. Osobné práva a povinnosti 

neprechádzajú na jeho dedičov, nikto teda nevstúpi na jeho miesto, pokiaľ súd nepovolá 

iného poručníka. Na dedičov však prechádza pohľadávka poručníkovej odmeny za 

výkon správy poručencovho majetku, ak na ňu má nárok.8 

Ďalším dôvodom ukončenia poručníctva, je odpadnutie prekážky výkonu 

otcovskej moci nad dieťaťom. Stane sa tak vtedy, ak otec znovu získa svojprávnosť 

alebo keď sa vráti alebo  mu bude otcovská moc vrátená. 

Poručníctvo zaniká ipso iure, v momente kedy poručenec dosiahne dvadsaťjeden 

rokov veku. Zánikom poručníctva končí poručníkov úrad v celom rozsahu. Súd ale 

môže dobu ochrany predĺžiť, a to aj na neurčito. Môže sa tak stať na žiadosť, prípadne 

po vypočutí poručníka alebo príbuzných poručenca, ale tiež pre telesné poruchy, 

márnotratníctvo a pod.. 

Rovnaký právny účinok ako dovŕšenie dospelosti má aj skutočnosť, že 

poručencovi boli odpustené roky. Podmienkou však je, že poručenec už dosiahol vek 

osemnásť rokov. ABGB pozná dva spôsoby odpustenia rokov a to prehlásením súdu 

a úradným povolením k vedeniu obchodu alebo živnosti. V momente, kedy súd prehlási 

poručenca právoplatne za dospelého, nastanú všetky následky dospelosti ako pri 

dosiahnutí dvadsiateho prvého roku veku. Poručenec sa stáva svojprávnym, poručníctvo 

nadobro končí – a nesvojprávnosť by v budúcnosti mohla nastať len zbavením 

svojprávnosti.9 

Posledným možným spôsobom ukončenia poručníckeho vzťahu podľa ABGB 

bolo prepustenie poručníka. Mohlo sa tak stať z moci úradnej alebo na žiadosť 

oprávnenej osoby. Oprávnenou osobou pre tieto prípady bol samotný poručník, matka 

alebo brat poručenca, ktorí boli v dobe, kedy bol poručník ustanovovaný, ešte maloletý 

a nakoniec každý príbuzný, v prípade, že bol do funkcie poručníka povolaný niekto, kto 

nie je s poručencom rodinne spriaznený. Niekedy nastanú skutočnosti, kedy súd 

poručníka prepustiť musí, inokedy zas také, kedy tak učiniť môže.  

8 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a podkarpatské Rusi, díl 1., Praha: Linhart, 1935, s. 1029 
9 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a podkarpatské Rusi, díl 1., Praha: Linhart, 1935, s. 1034 
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Poručníkov úrad sa teda vo všetkých ďalších prípadoch končí až vtedy, keď mu 

je doručený právoplatný výmer súdu, obsahujúci výrok o jeho zbaveniu poručenského 

úradu. O zbavení poručníka úradu rozhodne súd a zároveň ustanoví nového poručníka, 

ak je to potrebné. Môže nastať aj určité medziobdobie, kedy bude poručenec bez 

poručníka. Ipso iure vstupuje nový poručník na miesto starého len v prípade poručníctva 

ústavného. Z úradnej moci musí súd prepustiť poručníka, ak porušuje v poručníctve 

svoje povinnosti, ukáže sa neschopným pre výkon tejto funkcie alebo dodatočne 

nastanú okolnosti, ktoré by osobu poručníka vylučovali už pri jeho ustanovovaní. 

Dôvodom nutného prepustenia poručníka bolo aj to, že vznikol súdny spor medzi 

poručníkom a poručencom.10 V prípade ženy poručníčky mohlo prepustenie z úradu 

nastať v dvoch prípadoch. Vtedy ak sa ženy vydala. Tu sa vôľa muža, ktorý sa stal jej 

manželom, stávala úplne bez právneho významu. A v prípade, že manžel poručníčky, 

ktorý jej dal potrebné privolenie, keď poručenský úrad prijímala, svoje privolenie 

odvolá. 

Poručníctvo mohlo byť viazané na určitý čas alebo byť viazané na nejakú 

rozväzovaciu podmienku. Dočasné povolanie poručníka mohlo byť vyslovené súdom, 

ak si to vyžadoval záujem poručenca alebo tiež preto aby bola splnená výslovná vôľa 

autora závetu. K prepusteniu nedochádza už samotnou skutočnosťou uplynutia času 

alebo splnením rozväzovacej podmienky, ale až právnou mocou prepúšťacieho 

uznesenia súdu. Ak poručníka vylúčil otec, a to pre prípad, že bude splnená nejaká 

podmienka, bude týmto rozhodnutím otca súd viazaný. Bolo by tomu tak aj v prípade, 

ak by tak učinila matka, oprávnená k povolaniu poručníka. 

K zániku poručníctva dochádza spravidla ku koncu roka. Ak si to však vyžaduje 

bezpečnosť záujmov nedospelého, môže súd odobrať funkciu aj skôr. Poručník je 

povinný prenechať spravovaný majetok zverencovi, prípadne svojmu nástupcovi(ak 

funkcia nezaniká z dôvodu dospelosti poručenca) a informovať o tom príslušný súd. 

Ďalej je jeho povinnosťou predložiť záverečný účet o správe majetku, a to do dvoch 

mesiacov od zloženia svojej funkcie. Súd následne účet preverí a vydá už bývalému 

poručníkovi osvedčenie o ukončení funkcie poručníka. Povinnosti záverečného 

10 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a podkarpatské Rusi, díl 1., Praha: Linhart, 1935, s. 1037 
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vyúčtovania môže byť poručník zbavený, v prípade, ak k zbaveniu povinnosti dôjde 

z vôle dospelého poručenca. 

ABGB veľmi podrobne upravuje aj poručníkovu odmenu. Poručník nemal nikdy 

nárok na akúkoľvek odmenu zo strany poručenca. Súd ale mohol stanoviť primeranú 

ročnú odmenu v prípade, ak poručník vykonával svoj úrad svedomito, vznikli na strane 

poručencovho majetku prebytky, ktoré by boli jeho čistými úsporami, odmena nebude 

väčšia ako päť % a neprekročí stanovenú čiastku. V prípade, že poručencovi nezostávali 

úspory, mohla byť odmenu poručníkovi pridelená jednorázovo a to len ak nedošlo 

k zúženiu spravovaného majetku a ak dopomohol poručencovi k riadnemu zaopatreniu.  

Poručník nemal žalobný nárok na odmenu za vykonanú prácu, mal ale žalobný 

nárok na náhradu nákladov, ktoré vynaložil zo svojho a taktiež na náhradu škody, ktorá 

mu bola poručníctvom spôsobená. Odmena mohla byť udelená len poručníkovi 

individuálnemu, nie však poručníkovi z povolania a ani ústavu. 

Osobami, ktoré zodpovedali za prípadnú škodu, ktorá poručencovi vznikla boli 

podľa zákona poručník, súd ale aj ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na výchove 

poručenca a správe jeho majetku. Podľa ustanovenia §264 ABGB ručil poručník 

všeobecne za svoje zavinenie a nie aj za zavinenie jemu podriadených osôb. To ale 

neplatilo, ak vedome využíval osoby neschopné, pomáhal im, prípadne nenaliehal, aby 

škodu nimi spôsobenú sami nahradili. V takom prípade poručník ručil aj za túto 

nedbalosť. Odpovednosť súdu prichádzala do úvahy vtedy, ak ten zanedbal svoj úrad, 

čím  nedospelému vznikla škoda. K náhrade škody bol súd zaviazaný sám, ak 

neexistovali iné prostriedky k náhrade. Z toho vyplýva, že sa jednoznačne jednalo 

o podporný prvok v odpovednosti za škodu.       
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2.3 Právna úprava v zákone č. 265/1949 Zb., o práve rodinnom 
 

 Na našom území bol ABGB účinný až do 1. 1. 1950, kedy nadobudol účinnosti 

zákon o práve rodinnom.11 Zákon pripravovala spoločná legislatívna česko-poľská 

komisia. 

Týmto zákonom došlo k vyčleneniu právnej úpravy o rodine z práva 

občianskeho a tým aj k vytvoreniu nového právneho odvetvia, práva rodinného. 

Konečne došlo k zjednoteniu predpisov rodinného práva na celom území 

Československa.12 Cieľom oddelenia rodinnoprávnych vzťahov od vzťahov 

občianskoprávnych bola snaha upraviť rodinné vzťahy ako vzťahy typicky osobného 

charakteru, oddelene od majetkových občianskoprávnych vzťahov. 

Je zrejmé, že sa zákonodarca do istej miery inšpiroval predchádzajúcou právnou 

úpravou, teda úpravou poručníctva v ABGB. Termín poručníctvo zostal a bol upravený 

v Hlave tretej, konkrétne v ustanoveniach § 78 až § 90. Úprava poručníctva v zákone 

o práve rodinnom je značne stručnejšia ako tomu bolo v ABGB. Dôležitým momentom 

v oblasti rodinného práva bolo, že inštitút jednostrannej moci otcovskej bol nahradený 

mocou rodičovskou. Zdôrazňovalo sa rovnocenné postavenie oboch rodičov v pomere 

k ich deťom, predovšetkým tým, že zákon definoval rodičovskú moc ako spoločnú moc 

oboch rodičov, bez ohľadu na to, či sú rodičia manželmi. Príznačné pre dobovú situáciu 

bolo aj ustanovenie zákona o tom, že rodičovská moc má byť vykonávaná tak, ako 

vyžaduje záujem detí a prospech spoločnosti.13 Zároveň došlo k zrušeniu výhradnej 

vyživovacej povinnosti otca a k zavedeniu alimentačnej povinnosti matky. 

Potreba ustanovenia poručníka sa obmedzila len na zákonom stanovené dôvody. 

Jednalo sa o prípady, kedy maloletý, teda osoba mladšia ako osemnásť rokov, nemal 

buď žiadneho z rodičov, alebo boli obaja rodičovskej moci zbavení, resp. rodičovská  

11 zákon č.265/1949 Zb., o práve rodinnom 
12 VESELÁ, R. a kolektív, Rodina a rodinné právo, historie, současnost a perspektivy, EurolexBohemia s. 
r. o., 1. Vydanie, 2003, s.91 
13 VESELÁ, R. a kolektív, Rodina a rodinné právo, historie, současnost a perspektivy, EurolexBohemia s. 
r. o., 1. Vydanie, 2003, s.91 
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moc bola v pokoji. V takom prípade mal byť súdom ustanovený poručník, ktorý sa mal 

starať ako o osobu maloletého, tak aj o jeho majetok.14 

Výber vhodnej osoby poručníka aj naďalej vychádzal z právnej a občianskej 

spôsobilosti a z osobných predpokladov . Do úradu ustanovoval poručníka súd, pričom 

prvoradou bola vôľa rodičov, ktorým náležala rodičovská moc. Ak nebola rodičmi 

označená žiadna osoba, ustanovil súd do úradu niekoho z príbuzných alebo osôb 

blízkych maloletému alebo jeho rodine. Poručníkom sa mohla stať aj žena, ktorá 

nepotrebovala súhlas manžela ani tzv. spoluporučníka. Komentár z tejto doby uvádza, 

že „ už sa prežil pôvodný účel poručníctva – získať a udržať súkromný majetok a že 

základom nového práva poručníckeho bude starostlivosť o osobu poručenca a teda plná 

náhrada za chýbajúcu moc rodičovskú“.15 Pokiaľ sa nenašla žiadna vhodná fyzická 

osoba, súd ustanovil tzv. hromadným poručníkom okresný národný výbor, ktorý potom 

vykonáva úrad prostredníctvom verejného poručníka.  

Zákon označoval poručníctvo ako čestný úrad, ktorého odmietnutie mohlo 

nastať len v závažných prípadoch.  

Po tom, ako súd niekoho ustanovil do funkcie poručníka, musel dotyčný zložiť 

sľub a od toho momentu bol povinný vykonávať funkciu a to tak dlho, až kým sa 

poručníctvo neskončí alebo ho súd tejto funkcie nezbaví. 

Poručníctvo vychádzalo z rodičovskej moci a tak sa obsah práv a povinností 

poručníka a poručenca, v prípade, že zákon nestanovil niečo iné, riadil ustanoveniami 

o moci rodičovskej. Základnými povinnosťami poručníka bola starostlivosť o osobu 

maloletého, správa jeho majetku a jeho zastupovanie. Vo všetkých dôležitých veciach 

týkajúcich sa osoby poručenca alebo správy jeho majetku si musel poručník vyžiadať 

súhlas súdu. Dozor súdu bol veľmi značný, čo dokazuje aj povinnosť poručníka 

podávať súdu správy o osobe poručenca ako aj predkladať účty zo správy jeho majetku. 

Vyžadovalo sa aj záverečné vyúčtovanie, podávané v lehote dvoch mesiacov po 

skončení poručníctva, avšak tejto povinnosti mohol súd poručníka zbaviť.  

14 VESELÁ, R. a kolektív, Rodina a rodinné právo, historie, současnost a perspektivy, Eurolex Bohemia 
s. r. o., 1. Vydanie, 2003, s.92 
15 ANDRLÍK, J., BLAŽKE, J., KAFKA, A. Komentář k zákonu o právu rodinném, Praha: Orbis, 1954, 
s.322 

25 
 

                                                      



Úrad poručníka bol bezplatný, ale v prípade, že správa majetku vyžadovala 

značnú námahu, mohol súd priznať poručníkovi na jeho žiadosť primeranú odmenu a to 

ročne alebo jednorázovo, po skončení správy. Poručník nemal nárok na náhradu za 

výkon funkcie, ako tomu bolo aj v ABGB, mal ale nárok na náhradu nákladov, ktoré mu 

vznikli počas výkonu úradu.  

Ani poručenec nezostal bez práv a povinností. Medzi jeho povinnosti patrilo 

úctivé chovanie voči poručníkovi a poslušnosť. Zároveň mal nárok na riadny výkon 

poručníctva a bol oprávnený k náhrade škody, ktorá mu bola poručníkom pri výkone 

poručníctva spôsobená. Zákon stanovil pre oba nároky, jak poručníka na náhradu 

nákladov, tak aj poručenca na náhradu škody, premlčaciu dobu tri roky od skončenia 

správy.  

Poručníctvo končilo rozhodnutím súdu a to buď odvolaním alebo zbavením 

funkcie poručníka. Súd poručníka odvolal, ak sa stal pre výkon funkcie nespôsobilým 

alebo porušoval svoje povinnosti. Zbavený funkcie mohol byť poručník na vlastnú 

žiadosť ale len ak mal k tomu závažné dôvody. Zákon ďalej neuvádzal žiadne iné 

dôvody skončenia poručníctva. Avšak z toho, že poručníctvo je správou nad maloletým 

a jeho majetkom, možno dovodiť, že sa končilo dosiahnutím dospelosti ale aj smrťou. 

K skončeniu poručníctva dochádzalo aj osvojením, pretože osvojením vznikol medzi 

osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah ako medzi rodičmi a deťmi. 

    

2.4 Právna úprava v zákone č.94/1963 Zb., o rodine (pôvodné 
znenie) 

 

 V roku 1960 bola prijatá nová Ústava, čo malo za následok množstvo zásadných 

rekodifikácií československého práva. Veľkou novelou prešiel aj zákon o práve 

rodinnom. Bol vydaný zákon nový, zákon č. 94/1963 Zb., o rodine. Množstvo 

ustanovení však zostalo zachovaných alebo sa zmenili len formulačne.  Na rozdiel od 

zákona o práve rodinnom, ktorý skutočne upravoval rodinné právo v dobovom 

teoretickom pojatí, nový zákon niesol názov „o rodine“. Proti tomuto označeniu sa 
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objavili námietky, že sa jedná o nepresný názov, pretože nejde o zákon o rodine, pretože 

rodina sama o sebe nie je subjektom právnych vzťahov.16 

 Zákon o rodine nadobudol účinnosti 1. 4. 1964. Čo sa týka samotnej úpravy 

poručníctva, nastala veľmi nečakaná zmena, pretože pojem poručníctvo bolo zrušené 

a nahradené pojmom opatrovníctvo. Táto zmena bola len terminologická, bez podstatnej 

zmeny obsahu. V odôvodneniach tohto kroku znelo, že pôvod slova je odvodený od 

„poroučet“ (rozkazovať) a v socialistickej spoločnosti to je neprípustné.  

 Napriek tomu, že táto zmena bola len terminologická a nie obsahová, bola 

úprava opatrovníctva v zákone o rodine veľmi stručná. Bola obsiahnutá v ustanoveniach 

§ 78 až § 84. 

Zákon ako dôvody ustanovenia opatrovníka stanovil : 

- smrť oboch rodičov maloletého 

- zbavenie rodičovských práv rodičov (dôvody boli uvedené v§ 44 ods. 3 ) 

- zbavenie spôsobilosti k právnym úkonom v plnom rozsahu oboch rodičov 

- nemožnosť zastúpenia dieťaťa ani jedným rodičom 

- v konaní o osvojení 

Pri výbere vhodnej osoby opatrovníka sa upustilo od vôle rodičov a do funkcie 

mohol byť poverený predovšetkým príbuzný maloletého, ktorý spôsobom svojho života 

zaručoval, že funkciu bude vykonávať v prospech dieťaťa a spoločnosti. Ak sa nenašiel 

vhodný príbuzný, mohol súd do funkcie poveriť iného občana, splňujúceho požiadavky. 

Zákon uprednostňoval fyzickú osobu pre funkciu opatrovníka, ale v prípade, že takej 

nebolo, poveril do funkcie národný výbor. Národný výbor sa stal dôležitým prvkom nie 

len ako možný opatrovník ale aj pre svoj poradný hlas pri rozhodovaní súdu o určení 

opatrovníka.  

 Opatrovníctvo zostalo aj naďalej čestnou funkciu, resp. povinnosťou ako 

uvádzal § 78 odst. 2 zákona o rodine. Bola to funkcia bezúplatná, ktorú nebolo možné 

odmietnuť, iba ak k tomu boli závažné dôvody (ako možno dovodiť z § 82 zákona o 

rodine). Opatrovník sa zodpovedal spoločnosti za riadne plnenie funkcie a podliehal 

16 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář, 4. 
vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. XXIV 
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pravidelnému dozoru súdu. Akékoľvek rozhodnutie v podstatnej veci maloletého si 

vyžadovalo schválenie súdom. 

 Z úpravy povinností opatrovníka úplne vymizol pojem majetok dieťaťa a bol 

nahradený pojmom „záležitosti dieťaťa“. Medzi povinnosti opatrovníka tak patrila 

výchova maloletého, jeho zastupovanie a správa jeho vecí namiesto rodičov. Čo sa týka 

obsahu povinností opatrovníka, zákon sa obmedzil len na ich určenie a bližšie upravoval 

už len výchovu maloletého. Pravidlá nakladania so spravovaným majetkom zostali bez 

úpravy. Zákon odkazoval na primerané použitie ustanovení o právach a povinnostiach 

rodičov a detí. 

 Výchova maloletého mohla byť uskutočňovaná len v spolupráci so školou, 

spoločenskými organizáciami a štátnymi orgánmi. Tým sa malo docieliť, že 

z maloletého vyrastie zdravý a uvedomelý občan. 

 K zániku opatrovníctva mohlo dôjsť buď smrťou jedného zo subjektov, kedy 

smrťou maloletého končilo opatrovníctvo absolútne, uvoľnením opatrovníka z funkcie 

súdom a to len zo závažných dôvodov alebo zbavením funkcie z úradnej moci pre 

porušenie povinností.  

 Aj keď nový zákon o rodine zjednotil úpravu poručníctva a opatrovníctva, 

možno obsah úpravy rozdeliť na dve časti. Tú, ktorá by svojím obsahom spadala pod 

pojem poručníctvo, obsiahnutá v § 78 až § 82 a na časť, ktorá zodpovedá pojmu 

opatrovníctvo, konkrétne opatrovníctvu pri osvojení a kolíznemu opatrovníkovi (§ 83 a 

§ 84).  

 Táto právna úprava platila až do roku 1998, kedy bola prijatá tzv. veľká novela 

zákona o rodine č. 91/1998 Zb., ktorá pojem poručník vrátila do už českého právneho 

poriadku. Táto novela, v znení neskorších právnych predpisov, je považovaná za 

súčasnú právnu úpravu poručníctva.  
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3 Poručníctvo ( porovnanie právnej úpravy v stave 
k 31.12.2103 a právnej úpravy účinnej od 1.1.2014 ) 

 

Poručníctvo, ako tradičný inštitút rodinného práva, slúži k ochrane maloletého 

dieťaťa. Základ má už v rímskom práve. Tento inštitút počas celej svojej historickej 

úprave nezaznamenal nejaké výraznejšie zmeny, až na úpravu z roku 1963. 

S účinnosťou od 1. 4. 1964, kedy nadobudol účinnosť zákon o rodine, došlo v jeho 

pôvodnom znení k nečakanému kroku, a to k zrušeniu pojmu poručník a jeho 

nahradeniu pojmom opatrovník bez podstatnej zmeny obsahu. Zákon fakticky oba 

pojmy naďalej rozlišoval, terminologicky ich vtelil do jedného pojmu, čo ale 

predovšetkým vo vzťahoch s medzinárodným prvkom spôsobovalo určité problémy, 

pretože väčšina zahraničných právnych poriadkov oba inštitúty rozlišuje nie len 

obsahovo, ale aj terminologicky.17Tento stav trval až do prijatia novely zákona o rodine 

č. 91 / 1998 Zb., ktorý predstavoval platnú právnu úpravu poručníctva a to až do 

súčasnosti. 

Úprava podľa novely zákona o rodine č. 91 / 1998 Zb. znamenala návrat 

k inštitútu poručníctva, ktorý má v našom práve svoju tradíciu a ktorý sa v minulosti 

osvedčil.18Táto úprava bola platná, a to až do doby prijatia veľkej novely Občianskeho 

zákonníka. Návrh novely bol prijatý 3. februára 2012 a prezident Českej republiky 

Václav Klaus ju podpísal 20. februára 2012. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ 

89/2012 “)  vyšiel v čiastke 33 Zbierky zákonov pod symbolickým číslom slobody - 89 / 

2012 Zb.. OZ 89/2012 predstavuje komplexnú zmenu súkromného práva v Českej 

republike, tzv. rekodifikáciu súkromného práva. Došlo tak k zavŕšeniu dvanásť rokov 

trvajúcej snahy o rekodifikáciu českého súkromného práva. Účinnosť novely bola, aj po 

značných pripomienkach a pozmeňovacích návrhoch, stanovená na 1. januára 2014. OZ 

89/2012predstavuje jednotný kódex súkromného práva. Jeho účinnosťou došlo 

k zrušeniu nie len stávajúceho občianskeho zákonníka z roku 1964 a jeho noviel, ale aj 

obchodného zákonníka a pre doterajšiu úpravu poručníctva kľúčového zákona o rodine. 

17 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 375 
18 HOLUB, M., NOVÁ, H., PTÁČEK, L., SLADKÁ HYKLOVÁ, J.. Zákon o rodině s komentářem, 
judikaturou a předpisy souvisícími. 9. Vydání. Praha: Leges, 2011, s. 298 
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OZ 89/2012nijak podstatne nemení úpravu rodinného práva, práve naopak. Z úpravy 

zákona o rodine č. 94/1963 Zb. vychádza, inšpiruje sa ňou a nadväzuje na ňu. Časť 

venovaná rodinnému právu je v OZ 89/2012 obsiahnutá v § 655 až § 975 a konkrétne 

úpravu poručníctva v § 928 až § 942. 

Napriek tomu, že OZ 89/2012 predstavuje významnú zmenu v oblasti celého 

súboru českého súkromného práva, v oblasti práva rodinného došlo viac menej len 

k formulačným zmenám a preto budem pri opise súčasnej úpravy poručníctva 

vychádzať z porovnania zákona č. 94/1963 Zb., o rodine a OZ 89/2012. 

Dôvody pre ustanovenie poručníka zostali v zákone o rodine v podstate 

nezmenené. Naďalej vychádzali z tradičnej úpravy. Podstatnou skutočnosťou, z ktorej 

sa vychádzalo bolo, že dieťa nemá zákonného zástupcu. Zákon v § 78 vymenúval 

situácie, kedy sa možnosť ustanovenia poručníka stávala potrebnou. Bolo tomu tak 

v prípade, že obaja rodičia dieťaťa zomreli alebo zomrel jeden z rodičov a druhý rodič 

nie je nositeľom rodičovskej zodpovednosti buď pre nedostatok plnej spôsobilosti 

k právnym úkonom, alebo pretože bol zbavený rodičovskej zodpovednosti, alebo bol 

výkon jeho rodičovskej zodpovednosti pozastavený.19 Rovnaké účinky ako smrť malo 

aj prehlásenie rodiča, prípadne oboch rodičov, za mŕtveho. 

Zákonná úprava rodičovskej zodpovednosti bola jasná a dostatočná. Stanovila, 

že rodičovská zodpovednosť náleží obidvom rodičom rovnako a každý z nich vykonáva 

práva a povinnosti z nej vyplývajúce samostatne. V prípade smrti niektorého z rodičov 

alebo ak niektorí z nich z nejakého dôvodu nie je spôsobilý tieto práva vykonávať, 

vykonáva tieto práva druhý z rodičov a preto nie je dôvod k ustanoveniu poručníka. 

Zákon tiež umožňoval obmedziť rodiča  vo výkone jeho rodičovskej 

zodpovednosti. Toto obmedzenie vyslovuje súd v prípade, že rodič nevykonáva riadne 

povinnosti, ktoré mu vyplývajú z rodičovskej zodpovednosti a záujem dieťaťa si takéto 

obmedzenie vyžaduje.20 Každý prípad je posudzovaný individuálne. Rozhodnutie 

o obmedzení rodičovskej zodpovednosti tak musí jasne stanovovať rozsah práv 

a povinností, ktoré sa obmedzujú. Pretože rodičovská zodpovednosť náleží obidvom 

19 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 376 
20 BUBELOVÁ,K. Porušení práva na rodinný život. Právní fórum, 2009, č. 6, s. 254 
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rodičom rovnako, v prípade obmedzenia jedného z nich, vykonáva práva a povinnosti, 

na ktoré sa obmedzenie vzťahuje, druhý z rodičov. V prípade, že dieťa druhého rodiča 

nemá, alebo bola  rodičovská zodpovednosť obom obmedzená, prípadne ju druhý rodič 

vôbec nemá, ustanoví súd maloletému opatrovníka, aby mohli byť tieto práva 

a povinnosti vykonávané. 

Ďalším dôvodom pre ustanovenie poručníka je skutočnosť, že obaja rodičia, 

poprípade jediný žijúci rodič, nemajú spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu 

a z tohto dôvodu nie sú s prihliadnutím k § 34 odst. 2 nositeľmi rodičovskej 

zodpovednosti. Ide o prípad, rodič alebo jediný známy rodič, teda matka, sú mladší ako 

1osemnásť rokov a nenadobudli dospelosti uzavretím manželstva alebo súd rozhodol 

o obmedzení či zbavení spôsobilosti k právnym úkonom podľa § 10 Občianskeho 

zákonníku. 

Poručníka súd ustanoví aj v prípade, že došlo k osvojenie dieťaťa a osvojitelia 

zomrú, budú zbavení rodičovskej zodpovednosti alebo im bude výkon tejto 

zodpovednosti pozastavení.21 

OZ 89/2012 upravuje dôvody ustanovenia poručníka stručnejšie. Zákonodarca 

už do samotného textu neumiestnil slovo smrť rodičov, čo ale neznamená, že to ako 

dôvod ustanovenia poručníka odpadá. 

Poručníctvo je chápané ako inštitút zásadnej náhradnej starostlivosti, a to 

predovšetkým v rovine právnej ochrany dieťaťa, ktorého rodičia nie sú, totiž fakticky či 

právne neexistujú (pretože zomreli či nie sú známi) alebo ktorí pre svoju právnu 

nespôsobilosť (či už všeobecne či vo vzťahu k dieťaťu, dlhodobo alebo prechodne) nie 

sú schopní dieťaťu poskytnúť náležitú a úplnú ochranu jeho práv a záujmov.22            

OZ 89/2012 to zjednodušene vyslovuje v § 928 odst. 1, kde stanovuje, že dôvodom pre 

ustanovenie poručníka je, že nie je ani jeden z rodičov, ktorý má a voči svojmu dieťaťu 

aj vykonáva rodičovskú zodpovednosť v plnom rozsahu. 

21 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 376 
22 ELIÁŠ, K. a kolektiv. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 
2012, s. 402 
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Zodpovednosť rodičov zahrňuje povinnosti a práva rodičov, ktoré sú  oprávnení 

a povinní voči dieťaťu vykonávať. Úprava tohto súboru práv a povinností je v            

OZ 89/2012 definovaná obsiahlejšie ako tomu bolo doteraz. Explicitne je stanovený jej 

počiatok a zánik. Rodičovská zodpovednosť teda vzniká narodením dieťaťa, poprípade 

i osvojením a zaniká v okamžiku, kedy dieťa nadobudne plnú svojprávnosť. Takto 

určení rozsah zodpovednosti však nie je konečný, pretože OZ 89/2012 pripúšťa 

možnosť zmeny trvania a rozsahu rodičovskej zodpovednosti. Zároveň však stanovuje 

podmienku, že takáto zmena môže byť uskutočnená len súdom a nie nesúdnym 

orgánom verejnej moci.  

Úprava zákona o rodine obsahovala rozsiahlejší výpočet prípadov, kedy bude 

potrebné ustanoviť dieťaťu poručníka. Okrem smrti rodičov stanovil za rozhodnú tiež 

skutočnosť, že rodičia boli svojej zodpovednosti voči dieťaťu zbavení, bol im 

pozastavený jej výkon alebo nemali spôsobilosť k právnym úkonom. OZ 89/2012 je 

v tomto smere stručnejší, keďže dôvody ustanovenia poručníka obmedzuje na výkon 

plnej rodičovskej zodpovednosti. To ale neznamená, že prípady, ktoré zákon o rodine 

upravoval výslovne, podľa novej úpravy odpadajú. OZ 89/2012 obsahuje úpravu 

pozastavenia, obmedzenia a zbavenia rodičovskej zodpovednosti v § 869 až § 873. 

Ako už bolo spomenuté, úprava poručníctva, ako aj celého rodinného práva, 

neprešla prijatím nového kódexu súkromného práva výraznými zmenami, skôr len 

formulačnými. Čo ale kódex v tejto oblasti zdôrazňuje a  stavia do popredia, je „záujem 

dieťaťa“. Konkrétne v § 875 jasne stanovuje, že dieťa nemá byť len v postavení 

prostého objektu vo vzťahu medzi ním a rodičmi. Zákon rodičom ukladá povinnosť 

podriadiť výkon ich rodičovskej zodpovednosti záujmom dieťaťa. Zároveň im je 

stanovená povinnosť, aby svojmu dieťaťu, pred rozhodnutím týkajúcim sa jeho záujmu, 

objasnili všetko potrebné k tomu, aby si mohlo vytvoriť vlastný názor na danú 

záležitosť. Rodičia sú potom povinní názor dieťaťa pri vlastnom rozhodovaní 

zohľadniť. Dôraz kladený na najlepší záujem dieťaťa obsahuje aj Dohovor o právach 

dieťaťa, ktorý vo svojom čl. 3 odst. 1 a 2 stanovuje, že záujem dieťaťa musí byť 

predným hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa dieťaťa. Zmluvné strany sa 

v ňom zaväzujú zaistiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, aká je nevyhnutná pre jeho 
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blaho, pričom berú ohľad na práva a povinnosti rodičov, zákonných zástupcov alebo 

iných jednotlivcov právne za nich zodpovedných. 

Okrem malých zmien, ktoré nový kódex do rodinného práva prináša, je 

novinkou úprava možnosti rodičov, dohodnúť sa s inou osobou a zveriť jej starostlivosť 

o svoje dieťa, jeho ochranu, výkon jeho výchovy alebo dohľad nad ním. Podľa 

dôvodovej správy k novému občianskemu zákonníku, náleží táto možnosť už len súdu. 

V prípade, že bude súd rozhodovať o tejto skutočnosti, musí nutne určiť aj rozsah práv 

a povinností takejto osoby a to nielen vo vzťahu k dieťaťu, ale aj voči rodičom, 

prípadne ustanovenému poručníkovi.  

Poručníka do funkcie vymenúva súd. Miestne príslušný je súd, v jeho obvode má 

maloletý trvalé bydlisko. Výnimočne môže zakročiť aj súd, v jeho obvode sa maloletý 

zdržuje a to za predpokladu, že príslušný súd nie je známy alebo nemôže včas zakročiť. 

Ako náhle to ale je možné, postúpi tento súd vec súdu príslušnému, takže poručníka 

ustanoví vždy príslušný súd.23 Súd ustanovuje poručníka rozhodnutím v nespornom 

konaní, podľa časti tretej hlavy piatej Občianskeho súdneho poriadku. O ustanovení 

poručníka rozhoduje súd rozsudkom. Konanie súd zahajuje z úradnej povinnosti, aj bez 

návrhu, ako náhle sa z vlastnej činnosti alebo na základe iného podnetu dozvie 

o potrebe poručníka ustanoviť. Na potrebu ustanoviť poručníka môže súd upozorniť 

každý občan alebo štátny či iný orgán alebo inštitúcia. Zväčša sa jedná o orgán   

sociálne - právnej ochrany detí, orgán obce, poprípade osobu, ktorá má záujem stať sa 

poručníkom. Pre súdne konanie vo veci ustanovenia poručníka nie je prekážkou, že sa 

predpokladá osvojenie dieťaťa, ani že dieťa už je v starostlivosti budúcich osvojiteľov.24 

Úprava v novom Občianskom zákonníku v tomto smere nie je nijak odlišná 

alebo rozsiahlejšia. Obsahuje ale doplnenie, konkrétne v § 930 odst. 1, ktorý ukladá 

súdu povinnosť jednať okamžite, ako náhle sa dozvie o dieťati, ktoré potrebuje 

poručníka. V takom prípade súd ešte pred samotným rozhodnutím vykoná potrebné 

šetrenia. Pôjde o dôvody nemožnosti výkonu rodičovských práv a povinností 

samotnými rodičmi, zistí názor orgánu sociálne – právnej ochrany detí, orgánu obce 

23 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 376 
24 HOLUB, M., NOVÁ, H., PTÁČEK, L., SLADKÁ HYKLOVÁ, J.. Zákon o rodině s komentářem, 
judikaturou a předpisy souvisícími. 9. Vydání. Praha: Leges, 2011, s. 298 
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a podľa okolností vypočuje maloletého a vykoná šetrenia o osobe poručníka.25 Zákon  

ukladá súdu povinnosť jednať okamžite a to predovšetkým z obavy, aby nedochádzalo 

k neprimerane dlhej dobe, kedy by bolo dieťa bez individuálnej právnej ochrany. Pre 

prípad, že by ustanovenie poručníka nebolo možné bezodkladne vykonať, pretože by 

nebola okamžite k dispozícii vhodná osoba, OZ 89/2012 počíta s možnosťou 

ustanovenia tzv. verejného poručníka. Tým bude orgán sociálne - právnej ochrany detí. 

Pôjde v podstate o predbežného poručníka. Aj keď dôjde k ustanoveniu verejného 

poručníka, súdu neodpadá povinnosť hľadať vhodnú fyzickú osobu, ktorá by spĺňala 

požiadavky, kladené na osobu poručníka. Orgán sociálne - právnej ochrany detí bude 

teda funkciu verejného poručníka vykonávať až do doby, kým nebude súdom 

vymenovaný poručník „osobný“, alebo sa tento svojej funkcie neujme. Tento inštitút 

bude možné využiť aj v prípade, že už ustanovený poručník zomrie, prestane spĺňať 

požiadavky pre výkon poručníctva, teda schopnosť alebo spôsobilosť k výkonu funkcie, 

ale taktiež v prípade jeho odvolania alebo zbavenia funkcie. Bude tomu tak až do doby, 

kedy bude do funkcie poručníka vymenovaná iná osoba.  

Dôvodová správa k OZ 89/2012 vychádza z vymedzenia 3 typov poručníka :  

- poručníka verejného, ktorým je orgán verejnej moci a do funkcie vstupuje zo zákona, 

v prípade, že nastane zákonom predpokladaná situácia 

- poručníka osobného, fyzickú osobu, ktorá bola do funkcie ustanovená súdom a 

- poručníka osobného, kedy funkciu vykonáva orgán verejnej moci, teda orgán     

sociálne - právnej ochrany detí. 

Prijatím funkcie poručníka, respektíve súhlasom s prijatím, ktorý je podstatným 

predpokladom výkonu tejto funkcie, vznikajú poručníkovi určité práva a povinnosti. 

V tejto oblasti je dikcia OZ 89/2012 širšia ako novela zákona o rodine z roku 1998. Ten 

v § 78 stanovil, že poručník má maloletého vychovávať, zastupovať a spravovať jeho 

majetok na miesto rodičov. Má v zásade všetky práva a povinnosti ako rodičia 

s výnimkou povinnosti vyživovacej. Zo samotného textu možno dovodiť, že poručník 

nemá povinnosť o dieťa sa osobne starať, zákon to však ani nevylučuje. V prípade, že sa 

25 HOLUB, M., NOVÁ, H., PTÁČEK, L., SLADKÁ HYKLOVÁ, J.. Zákon o rodině s komentářem, 
judikaturou a předpisy souvisícími. 9. Vydání. Praha: Leges, 2011, s. 298 
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o dieťa stará osobne a má ho u seba, považuje sa poručníctvo za náhradnú rodinnú 

starostlivosť a poručníkovi náleží rovnaké hmotné zabezpečenie ako pestúnovi.  

OZ 89/2012 úpravu práv a povinností poručníka v § 928 odst. 2 zovšeobecňuje 

a zdôrazňuje, že poručník stojí na mieste rodičov a vykonáva v zásade všetky práva 

a povinnosti rodičov. To ale neplatí bezvýhradne. Súd totiž môže okruh týchto práv 

a povinností upraviť v konkrétnom prípade odlišne. Pôjde o výnimočné prípady, kedy 

podstatnými skutočnosťami, ktoré bude potrebné brať na zreteľ, budú : osoba 

poručníka, pomery dieťaťa, prípadne tiež dôvody obmedzenia rodičovskej 

zodpovednosti. 

Poručník je povinní plniť si povinnosti vyplývajúce zo svojej funkcie svedomito, 

riadne ako rodičia a zo záujmu o maloletého. Jedná sa o spoločenskú funkciu, čo je 

potrebné brať tiež na zreteľ pri jej výkone. 

Zákon o rodine výslovne nijak neupravoval osobné požiadavky, ktoré by mala 

vhodná osoba spĺňať. OZ 89/2012 síce uvádza ako predpoklady plnú svojprávnosť 

osoby, ktorá spôsobom života zaručuje, že je schopná funkciu poručníka riadne 

vykonávať, tým ale výpočet osobných predpokladov končí. Dôraz je prioritne kladený 

na záujem dieťaťa. Aj keď to ani jeden zo spomínaných zákonov výslovne nestanoví, 

osoba poručníka musí spĺňať celý rad požiadaviek, ktorých nesplnenie by malo za 

následok absolútnu nespôsobilosť k poručníctvu. Na prvé miesto sa kladie plná 

spôsobilosť k právnym úkonom, aby mohol poručník za poručenca konať právne úkony 

ako jeho zákonný zástupca a úkony pri správe jeho majetku, prípadne sa o osobu 

poručenca starať, teda dieťa vychovávať, čo znamená v najširšom slova zmysle o dieťati 

rozhodovať. Poručníkom teda nemôže byť osoba neplnoletá alebo osoba, ktorej 

spôsobilosť k právnym úkonom bolo obmedzená alebo bola tejto spôsobilosti zbavená 

v zmysle § 10 OZ 40/1964.26 Taktiež osoba trpiaca duševnou poruchou nemôže byť 

ustanovená do funkcie poručníka. Duševná porucha by totiž mohla mať za následok 

obmedzenie, prípadne zbavenie spôsobilosti k právnym úkonom. 

26 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 378 
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Poručník plne nahradzuje starostlivosť rodičov dieťaťa, má maloletému 

poskytnúť výchovu v takej miere, v akej ju dávajú dieťaťu riadny a starostliví rodičia.27 

Preto je veľmi dôležité, aby poručník prevzal svoju funkciu dobrovoľne. A z toho 

dôvodu ZOR neukladá povinnosť prevziať funkciu poručníka, predovšetkým 

u príbuzných a neupravuje preto ani ospravedlňujúce dôvody pre osobu, ktorá by inak 

bola povinná funkciu prijať.28Okrem spomínaných požiadaviek na osobu poručníka sa 

pri výbere vhodnej osoby stáva podstatným tiež predpoklad, že sa medzi poručníkom 

a jeho zverencom vytvorí citový vzťah, ktorý umožní čo najlepšie plniť jeho povinnosti, 

výchovné účely a nahradí rodičovský vzťah. 

Do okruhu vhodných osôb patria predovšetkým osoby, ktoré odporučili rodičia, 

príbuzní alebo osoby blízke dieťaťu. Pri výbere poručníka je zmyslom preferencie 

rodičmi označenej osoby a osoby príbuznej alebo blízkej dieťaťu alebo jeho rodine 

zachovanie stávajúcich rodinných väzieb. ZOR tak zdôrazňuje záujem na rešpektovaní 

vôle rodičov i pre prípad ich smrti, aby v dobe, kedy môžu vykonávať rodičovskú 

zodpovednosť, mohli ovplyvniť prostredie dieťaťa aj pre prípad, že by zomreli.29Pojem 

„osoba blízka dieťaťu alebo jeho rodine“ neznamená, že by sa muselo jednať len 

o osoby „blízke“ v zmysle § 116 OZ 40/1964, resp. § 22 OZ 89/2012, ale môžu to byť 

osoby, ku ktorým dieťa má, prípadne jeho rodičia mali, užší vzťah.30 Ustanovenie 

takejto osoby však nemôže byť v rozpore so záujmami dieťaťa. Stačí, aby rodičia 

naznačili osobu, alebo naznačili určenie osoby. ZOR nijak neupresňuje postup, ktorého 

by sa mal rodič riadiť, ak by chcel prejaviť vôľu, aby sa v prípade jeho smrti stala 

poručníkom jeho dieťaťa konkrétna osoba. Rovnako nijak neupravuje ani formu pre 

takýto prejav vôle. Môže sa jednať o ústne vyjadrenie, napr. pred OSPOD alebo pred 

tretími osobami, ktoré by mohli toto prehlásenie dosvedčiť. Rovnako môže ísť 

o vyjadrenie písomné.31 Treba však zdôrazniť, že ani samotné oznámenie vôle súdu 

alebo OSPOD nemusí byť nutne rešpektované. Súd totiž názorom rodičov na osobu 

27 HOLUB, M., NOVÁ, H., PTÁČEK, L., SLADKÁ HYKLOVÁ, J.. Zákon o rodině s komentářem, 
judikaturou a předpisy souvisícími. 9. Vydání. Praha: Leges, 2011, s. 298 
28 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 379 
29 HOLUB, M., NOVÁ, H., PTÁČEK, L., SLADKÁ HYKLOVÁ, J.. Zákon o rodině s komentářem, 
judikaturou a předpisy souvisícími. 9. Vydání. Praha: Leges, 2011, s. 300 
30 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 380 
31 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 379 
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poručníka nie je viazaný. Najbezpečnejším spôsobom sa teda javí oznámenie takéhoto 

priania, najlepšie v písomnej forme, tej osobe, ktorá by mala starostlivosť o dieťa 

prevziať a stať sa poručníkom.32 Je možné a vlastne aj pravdepodobné, že rodičia určitú 

osobu, ktorá by sa mohla stať poručníkom výslovne vylúči. To je v súlade so 

zdôraznením záujmu na rešpektovaní ich vôle aj pre prípad ich smrti, aby v dobe, keď 

môžu vykonávať rodičovskú zodpovednosť, mohli ovplyvniť výchovné prostredie aj pre 

prípad, že by zomreli.33 Forma vyjadrenia takejto vôle ale nie je žiadnym zákonom 

upravená. Najistejším spôsobom sa teda javí, oznámením to danej osobe, a to 

v písomnej podobe. Súd však musí vždy brať ohľad predovšetkým na to, aby 

ustanovenie poručníka, ktorého odporučili rodičia nebolo v rozpore so záujmami 

dieťaťa. Preto s prihliadnutím k ustanoveniu čl. 12 Dohovoru o právach dieťaťa by si 

súd mal vždy vyžiadať stanovisko dieťaťa, pokiaľ je vzhľadom na svoje rozumové 

schopnosti a vek schopné vytvoriť si vlastný názor.34 

V prípade, že rodičia určitú osobu označili alebo naznačili ako osobu vhodnú na 

to, aby sa stala poručníkom pre ich dieťa, nie je vylúčené, že súd túto osobu do funkcie 

poručníka neustanoví. Dôvodom môže byť nie len jej nevhodnosť ale napríklad aj to, že 

síce rodičom prejavila s prijatím funkcie poručníka súhlas, ale v rozhodnej dobe si to 

rozmyslela, či už to bolo preto, že sa na takúto funkciu necítila alebo jednoducho o jej 

zastávanie nemala záujem. 

Pretože ZOR dáva umožňuje rodičom odporučiť vhodnú osobu do funkcie 

poručníka, treba pripustiť aj možnosť, že rodičia označia osobu, ktorú si za žiadnych 

okolností neprajú, aby sa stala poručníkom ich dieťaťa. V takom prípade by súd zrejme 

mal byť prianím rodičov viazaný a takúto osobu, aj keby spĺňala zákonné podmienky 

a s ustanovením do funkcie súhlasila, by poručníkom ustanoviť nemal.35 

Pre prípad, že rodičia neodporučili žiadnu osobu, zákon (ani zákon č. 94 / 1963 

Zb., o rodine, ani Občiansky zákonník č. 89 / 2012, Zb.) nestanovuje žiadne ďalšie 

32 HOLUB, M., NOVÁ, H., PTÁČEK, L., SLADKÁ HYKLOVÁ, J.. Zákon o rodině s komentářem, 
judikaturou a předpisy souvisícími. 9. Vydání. Praha: Leges, 2011, s. 301 
33 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 379 
 
35 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 379 
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poradie, akým by sa mal súd riadiť pri výbere vhodnej osoby do funkcie poručníka. Ak 

by malo záujem o funkciu viac osôb príbuzných alebo blízkych, bude súd rozhodovať 

podľa vlastnej úvahy avšak s prihliadnutím na stanovisko dieťaťa. Voľné poradie osôb 

ale neplatí v prípade, že o poručníctvo majú záujem aj tretie osoby. Vtedy majú vždy 

prednosť osoby príbuzné alebo blízke, za predpokladu splnenia všetkých zákonných 

požiadaviek.  

ZOR nevylučoval aby sa poručníkom maloletého stali osoby dve, spravidla nimi 

boli manželia. Dôraz sa kládol predovšetkým na určitú istotu stability manželstva. Túto 

možnosť pre manželov priniesla do právnej úpravy poručníctva práve tzv. Veľká novela 

Zákona o rodine z roku 1998, ktorá odzrkadlila poznatky súdnej praxe, kedy sa dieťa 

nachádzalo vo faktickej spoločnej starostlivosti manželov, ale len jeden z nich mohol 

byť ustanovení do funkcie opatrovníka, podľa § 78 odst.1 ZOR.36 OZ 89/2012 taktiež 

túto možnosť pripúšťa. Bude síce predpokladať, že nimi budú z pravidla manželia, 

avšak nie je to podmienkou. OZ 89/2012 nepočíta prioritne len s manželmi, pretože pri 

tejto príležitosti pripúšťa, aby bolo do funkcie poručníka ustanovených viac osôb, nie 

len manželia. 

V prípade, že sa nenájde vhodná fyzická osoba, bude do funkcie ustanovený tzv. 

verejný poručník. ZOR túto formu poručníctva upravuje v § 79 odst. 3,4. Za verejného 

poručníka býva označovaný OSPOD, ktorý býva do tejto funkcie ustanovený v prípade, 

že poručníkom nemôže byť žiadna fyzická osoba. Ďalej bude verejný poručník 

ustanovený v prípade, že dieťaťu doposiaľ nebol osobný poručník ustanovený, alebo sa 

ešte svojej funkcie neujal. Takáto forma poručníctva býva označovaná ako dočasné 

zákonné poručníctvo. Tu potom OSPOD vykonáva neodkladné úkony v záujme dieťaťa. 

Zákon o SPOD určuje v §4 odst. 1 konkrétne orgány, ktoré sociálne – právnu 

ochranu deťom poskytujú. Na úseku poručníctva to sú obecné úrady obcí s rozšírenou 

pôsobnosťou. Predovšetkým obecné úrady majú totiž možnosť bezprostredne sledovať 

ochranu práv dieťaťa a včas konať potrebné opatrenia so znalosťou problému 

a miestnych podmienok. Zákon im zároveň ukladá povinnosti v oblasti ochrany detí 

36 HOLUB, M., NOVÁ, H., PTÁČEK, L., SLADKÁ HYKLOVÁ, J.. Zákon o rodině s komentářem, 
judikaturou a předpisy souvisícími. 9. Vydání. Praha: Leges, 2011, s. 301 
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a pomoci rodičom a ďalším osobám, ktoré sú zodpovedné za výchovu detí.37 OSPOD sa 

ujíma poručníctva aj v situácii, keď poručník zomrie, stratí schopnosť alebo spôsobilosť 

poručníctvo vykonávať alebo je svojej funkcie zbavený alebo z funkcie odvolaný a iná 

osoba nebola do funkcie vymenovaná. 

Pôsobnosť obecných úradov obcí s rozšírenou pôsobnosťou vymedzuje zákon o 

SPOD v § 17, kde stanovuje, že práve tento orgán môže byť ustanovený poručníkom 

a zároveň okolnosti, za akých sa tak stane a úkony, ku ktorým je oprávnený. 

Jednotlivé OSPOD medzi sebou úzko spolupracujú. Zákon o SPOD v § 37 odst. 

2 ukladá obecnému úradu povinnosť, aby obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou 

upovedomil o opatreniach, ktoré je povinný učiniť na ochranu života a zdravia detí a pre 

zaistenie uspokojenia základných potrieb v najnutnejšom rozsahu, ak sa dieťa ocitlo bez 

akejkoľvek starostlivosti alebo sú jeho život alebo zdravie vážne ohrozené alebo 

narušené. Obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou je následne povinný vykonať 

potrebné opatrenia, ktoré zákon o SPOD vypočítava v § 37 odst. 3, a ak je to možné, 

upovedomiť zastupiteľský úrad štátu, ktorého je dieťa štátnym občanom. Medzi 

potrebné opatrenia patrí mimo iné aj podanie návrhu na ustanovenie poručníka alebo 

opatrovníka dieťaťa. 

Účinnosťou OZ 89/12 nedošlo k zrušeniu zákona o SPOD a tak zostáva naďalej 

platný. Nový kódex síce umožňuje, aby sa poručníkom stal orgán sociálne – právnej 

ochrany detí, zároveň to ale pripúšťa ako krajnú alternatívu, kedy súd nenájde žiadnu 

vhodnú osobu. V takom prípade sa orgán sociálne – právnej ochrany detí stane 

poručníkom na trvalo. Fungovanie verejného poručníka však nijak nezbavuje súd 

povinnosti bezodkladne začať s hľadaním fyzickej osoby, ktorá by vyhovovala všetkým 

požiadavkám kladených na osobu poručníka (predovšetkým aj blízka dieťaťu a súdu 

známa) a zároveň bola ochotná sa tejto funkcie ujať, to znamená osoba, ktorá súhlasí 

s tým, že ju súd do funkcie poručníka ustanoví.38 

37 www.ospod.cz/informace/obecne/system-socialne-pravni-ochrany-deti-v-cr-/ 
38  ELIÁŠ, K. a kolektiv. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 
2012, s. 403 
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Žiadny zákon neukladá vhodnej osobe povinnosť funkciu poručníka prijať,     

OZ 89/2012 však výslovne upravuje možnosť fyzickej osoby svoje vymenovanie 

odmietnuť. V takom prípade, vymenuje súd osobu inú. 

Novou v úprave poručníctva sa stáva výslovné určenie okamihu, kedy sa 

poručník ujíma svojej funkcie. Je tomu tak dňom jeho menovania do funkcie súdom. 

Pre orgán sociálne – právnej ochrany detí platí iné pravidlo. V prípade, že bude 

vystupovať ako verejný poručník, svojej funkcie sa neujíma ale do nej vstupuje zo 

zákona, a to bez ohľadu na svoju subjektívnu iniciatívu. 

So určením okamžiku, kedy sa poručník ujíma svojej funkcie, OZ 89/2012 

zároveň pre neho stanovuje povinnosť, aby súdu predložil súpis poručencovho majetku. 

Lehota k tomu určená je stanovená na deväťdesiat dní, s možnosťou jej predĺženia 

súdom a to na žiadosť poručníka. Táto povinnosť sa týka rovnako aj orgánu        

sociálne – právnej ochrany detí. Pretože poručník zastáva miesto rodičov, je na mieste 

aby sa požiadavka, kladená na rodičov ohľadom hotovostných peňazí, vzťahovala aj na 

poručníka. OZ 89/2012 v § 896 odst. 1 vete druhej stanoví, že, čo sa týka peňažných 

prostriedkov, o ktorých sa dá predpokladať, že nebudú potrebné na úhradu výdajov 

súvisiacich s majetkom dieťaťa, je potrebná bezpečnosť pri nakladaní s nimi.  

Poručníctvo je chápané ako určitá ochrana maloletého dieťaťa. Táto ochranná 

funkcia poručníctva sa prejavuje nie len v ochrane záujmov poručenca poručníkom, ale 

taktiež v spoločenskej kontrole poručníka. Na rozdiel od rodičov, ktorí podliehajú 

dohľadu zo strany spoločnosti len vtedy, ak si neplnia riadne svoje povinnosti 

vyplývajúce z ich rodičovskej zodpovednosti, poručník podlieha pravidelnému dozoru 

súdu.39 Netýka sa to len majetku poručenca ale aj jeho osoby. Zákon o rodine v § 80 

vymedzoval rozsah a obsah  práv a povinností poručníka, ktoré bolo potrebné 

dodržiavať v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich pre neho z § 78. Súčasná 

úprava preberá tú doterajšiu, obsiahnutú v zákone o rodine. Poručníkovi je stanovená 

povinnosť podávať súdu správy o osobe poručenca ako aj o jeho vývoji. Pôjde teda 

o osobné záležitosti poručenca a to v rozsahu, ktorý nemožno uložiť rodičom. Časové 

rozmedzie týchto správ určuje súd, ale z pravidla tomu tak bude aspoň jeden krát za rok. 

39 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 382 
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Súd môže určiť aj kratšie, prípadne dlhšie časové rozmedzie. Správy o osobe poručenca 

sa budú týkať predovšetkým jeho zdravotného stavu, vzdelávania, ale tiež zmeny 

statusových pomerov, napríklad uzatvorenia manželstva a o iných významných 

skutočnostiach. Okrem správ o osobe poručenca sa poručníkovi kladie za povinnosť 

podávať správy o poručencovom majetku. Súd ale môže poručníka povinnosti podávať 

podrobné vyúčtovanie zbaviť. Táto možnosť sa ale týka len správy o majetku, pretože 

správu o osobe poručenca je poručník povinný podávať vždy. Súd oslobodí poručníka 

od podania podrobného vyúčtovanie v prípade, že spravovaný majetok nie je príliš 

rozsiahly a výnosy z neho nepresahujú pravdepodobné náklady na výchovu a výživu 

dieťaťa. 

Úprava odmeňovania poručníka prechádza v súčasnej úprave zmenou. Nedošlo 

k prevzatiu doterajšej úpravy, ktorá úpravu odmeny poručníka stanovila v § 80 odst.2. 

Podmienkou jej priznania bolo, že správa poručencovho majetku je náročná jak po 

časovej tak aj po odbornej stránke. Odmena mala byť motiváciou k  riadnemu výkonu 

povinností. Rozhodovanie o nej náležalo súdu,  podľa vlastnej úvahy ale na základe 

žiadosti o priznanie odmeny. Aktívne legitimovaný k podaniu žiadosti bol len poručník. 

Mohla byť priznaná priebežne a byť vyplácaná z majetku poručenca. Zákon však nijak 

neupravoval výšku odmeny. Určoval len podmienku, že musí byť primeraná, pretože 

účelom správy majetku nie je dosiahnutie zisku ale udržanie jeho hodnoty. 

OZ 89/2012 obsahuje aj úpravu odmeny pre poručníka, konkrétne v § 939. 

Priznanie odmeny spojuje výhradne s osobnou starostlivosťou o dieťa. Stanoví, že 

poručníkovi, ktorý sa o dieťa stará spôsobom, akoby mu bolo dieťa zverené do trvalej 

starostlivosti, náleží hmotné zabezpečenie ako pestúnovi. Zákonodarca v tomto 

ustanovení nielenže zohľadňuje prípady, kedy sa bude poručník o dieťa starať osobne, 

ale zároveň považuje za vhodné, aby k tomu dochádzalo v prípade, že sa o dieťa 

nemôžu starať jeho vlastní rodičia. 

Zákonodarca počíta aj s prípadmi, kedy správa majetku bude značne zložitá, 

predovšetkým pre svoju rozsiahlosť či rozmanitosť. V takom prípade umožňuje 

ustanovenie opatrovníka pre správu majetku. Tak tomu môže byť vtedy, ak bude 

poručníkom ustanovená fyzická osoba, pretože od nej sa bude očakávať skôr osobná 

starostlivosť o dieťa, popr. jeho všeobecné zastupovanie, menej však schopnosť či 
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možnosť starostlivosti o majetok. Na rozdiel od toho, orgán sociálne - právnej ochrany 

detí ustanovený rozhodnutím súdu do funkcie poručníka by pravidelne nemal byť 

„doplňovaný“ opatrovníkom pre správu majetku poručenca, pretože preto, že u neho sa 

osobná starostlivosť o osobu poručenca nepredpokladá, a naopak sa predpokladá, že je 

schopný starať sa o majetok poručenca. Takýto poručník by proste mal byť schopný 

pokryť všetky právne záležitosti dieťaťa, či už ide o jeho právne jednanie všeobecne, 

alebo o jednanie majetkové.40 Túto možnosť zavádza OZ 89/2012 v § 941 odst. 1. 

Úprava kódexu počíta aj možnosťou, že by opatrovník pre správu majetku nebol súdom 

ustanovený. Pre tieto prípady stanovuje subsidiárne použitie úpravy, týkajúcej sa 

opatrovníka pre správu majetku, pre poručníka, ktorý sa stará o majetok poručenca. 

OZ 89/2012 rozlišuje viacero spôsobov zániku funkcie poručníka. V zásade 

rozlišuje dôvody na strane poručenca, na strane rodičov a taktiež na strane poručníka. 

Funkcia poručníka zanikne vždy, keď už ochrana poručenca nebude potrebná. Strata 

potrebnosti môže spočívať jak na strane poručenca, kedy nadobudne svojprávnosti 

alebo dôjde k jeho osvojeniu, tak aj na strane rodičov. Stane sa tak vtedy, keď aspoň 

jeden z rodičov nadobudne rodičovskú zodpovednosť, prípadne nadobudne schopnosť 

ju vykonávať. V prípade dôvodov na strane poručníka dôjde k zániku jeho funkcie jeho 

smrťou, zbavením funkcie a konečne jeho odvolaním. Ak bude poručník svojej funkcie 

zbavený, nepôjde o sankčný spôsob. Bude tomu tak ale v prípade, že bude poručník 

z funkcie odvolaný. Súd poručníka odvolá v prípade, že porušuje svoje poručnícke 

povinnosti. Pôjde o odvolanie obligatórne. Zákon však pripúšťa aj odvolanie 

fakultatívne a to v prípade, že súd zistí dôvody, pre ktoré nie je vhodné aby poručník 

naďalej svoju funkciu vykonával. O fakultatívny zánik funkcie sa jedná preto, že súdu 

sa dáva možnosť zváženia, či poručníka z funkcie odvolá alebo nie. Poručník môže byť 

zbavený svojej funkcie na vlastný návrh ale aj bez neho. Takýto návrh musí byť riadne 

odôvodnený. Bez návrhu bude poručníctvo ukončené v prípade, že osoba, ktorá funkciu 

poručníka vykonávala, sa stane pre jej výkon nespôsobilou. 

Zvláštnym spôsobom zbavenia funkcie poručníka je rozvod manželov. V tomto 

prípade musí súd posúdiť, či je v záujme dieťaťa, aby túto funkciu naďalej vykonávali 

obidvaja rozvedení manželia. Dôležité pri tom bude, či sú aj naďalej rozvedení manželia 

40 ELIÁŠ, K. a kolektiv. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 
2012, s. 402 
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schopní dohodnúť sa o záležitostiach vyplývajúcich z funkcie poručníka a rovnako 

dôležité bude aj posúdenie vzťahu poručenca k obom poručníkom.41 

K poručníctvu rozvedených manželov sa mimo iné vyjadril aj Ústavný súd. 

Vyslovil názor, že aj keď obaja poručníci majú po rozvode problémy vo vzájomnej 

komunikácii, obaja sú na dieťa citovo naviazaní a rovnako aj dieťa na nich. Je preto 

v záujme dieťaťa, aby stav, ktorý predtým platil, teda, že poručníkmi boli obaja, zostal 

zachovaný. Preto je potrebné, aby sa súd v prípade rozvodu manželov, poručníkov 

zaoberal otázkou, či je v záujme poručenca, aby funkciu poručníka vykonávali naďalej 

obaja rozvedení manželia. Je totiž žiadané, aby vzťahy medzi dieťaťom, poručencom 

a poručníkom neboli poškodené a prelomené.42 

So zánikom poručníctva sa stáva žiadanou tiež povinnosť postúpenia všetkého, 

čo mal poručník z dôvodu výkonu svojej funkcie, u seba. Túto povinnosť splní poručník 

postúpením súdu. Zdá sa vhodnejšie, aby bolo postúpenie vykonané voči súdu, pretože 

nie je pravidlom, že zánikom funkcie poručníka končí poručníctvo ako také. Lehota, v 

akej má byť táto povinnosť splnená je formulovaná ako „bez zbytočného odkladu“, 

najneskôr však do šiestich mesiacov od ukončenia funkcie. Zákon v tejto oblasti 

stanovuje určitú povinnosť, zároveň avšak neupravuje žiadnu možnosť, ktorá by 

oprávňovala súd, aby mohol poručníka tejto povinnosti zbaviť. 

Po skončení poručníctva je poručník povinný podať súdu tiež záverečný účet 

týkajúci sa poručencovho majetku. Odlišná úprava v porovnávaných zákonoch spočíva 

len v časovom horizonte v akom má byť záverečná správa podaná. Zákon o rodine 

stanovuje dva mesiace po skončení poručníctva. OZ 89/2012 predpisuje dobu najviac 

šesť mesiacov. Stanovená doba určená na podanie záverečného účtu začína plynúť po 

dosiahnutí dospelosti poručenca. Bude tomu tak len v prípade, že poručníctvo naplnilo 

svoju funkciu a nebolo ukončené predčasne. Vtedy začne stanovená doba plynúť od 

právnej moci rozsudku, ktorým sa poručníctvo konkrétneho poručníka zrušuje. 

Postúpenie všetkého, čo mal poručník z dôvodu výkonu poručníckej funkcie 

u seba a predloženie záverečnej správy a záverečného účtu zo správy majetku dieťaťa 

41 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 386 
42 rozhodnutie Ústavného súdu sp.zn I. ÚS 179/10 zo dňa 24.2.2010 
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súdu možno považovať za nevyhnutnú súčasť ukončenia výkonu poručníckej funkcie za 

života poručníka. Je istotne vhodnejšie, aby povinnosť bola poručníkovi uložená voči 

súdu, než voči poručencovi, pretože nie vo všetkých prípadoch končí zároveň 

poručníctvo, a aj tam kde končí, by to mal byť ešte súd, kto sa o splnenie povinností 

bývalým poručníkom postará.43 

Podľa ZOR mohol súd poručníka oslobodiť od podania záverečného účtu. 

Pripúšťal to predovšetkým v prípadoch, kedy bol poručník už v minulosti zbavený 

povinnosti podávať priebežné podrobné vyúčtovanie, prípadne poručenec nemal žiadny 

majetok.44 OZ 89/2012 túto možnosť nijak neupravuje. 

Záležitosť, ktorá doposiaľ v právnej úprave poručníctva chýbala, je povinnosť 

dedičov poručníka, ktorý zomrel, vydať všetko čo sa týka poručenca, výkonu funkcie 

poručníka a pod., upravená v § 938 odst. 2 OZ 89/2012. 

Podaním záverečného účtu dohľad súdu pri plnení povinností poručníka 

nekončí. Tak ako Zákon o rodine, tak aj OZ 89/2012, výslovne upravuje, že akékoľvek 

rozhodnutie poručníka v podstatnej záležitosti, ktoré sa týka dieťaťa, podlieha 

schváleniu súdom a to pod sankciou neplatnosti. Zákony sa líšia v samotnej 

terminológii. V podstate ide len o odlišné pomenovanie veci, pričom ale obsah zostáva 

rovnaký. Zákon o rodine používa spojenie „podstatné záležitosti“ a OZ 89/2012 „nie 

bežné záležitosti“. Do okruhu takýchto rozhodnutí patria nie len záležitosti týkajúce sa 

osoby poručenca ale taktiež záležitosti majetkové. Čo sa týka sféry osobnej, pôjde 

o záležitosti, o ktorých vlastní rodičia rozhodujú bez zásahu súdu. Bude sa to týkať 

predovšetkým otázok ďalšieho vzdelávanie, respektíve prípravy na budúce povolanie, 

voľby povolania, ale aj závažných zdravotných problémov, alebo dlhodobejšieho 

vycestovania poručenca do zahraničia.  

Čo sa týka záležitostí majetkového charakteru, nie je to tak jednoznačné ako je 

tomu v oblasti osoby poručenca. Podstatné záležitosti pri správe majetku, ktoré však nie 

sú bežné je treba posudzovať jednotlivo a samostatne. Dôležitým ukazovateľom tu do 

istej miery bude výška poručencovho majetku. Posúdenie či ide o podstatnú záležitosť 

43 ELIÁŠ, K. a kolektiv. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 
2012, s. 407 
44 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 383 
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bude závisieť predovšetkým na povahe právneho úkonu, o ktorý pôjde, na vplyve tohto 

úkonu na ďalšiu správu poručencovho majetku, na hodnote, s ktorou sa právnym 

úkonom nakladá.45 

Podstatné záležitosti osobného charakteru možno aspoň všeobecne vymedziť. 

Pri podstatných záležitostiach týkajúcich sa majetku to nie je také jednoznačné. Napriek 

tomu je možné ich vymedziť aspoň rámcovo. Pôjde predovšetkým o kúpnu alebo 

darovaciu zmluvu, s ktorými sa disponuje s nehnuteľnosťami, motorovými vozidlami 

alebo cennými papiermi, ďalej úkony týkajúce sa dedičstva. Zásadne pôjde vždy 

o úkony, ku ktorým potrebuje súhlas súdu aj rodič, ktorý je nositeľom rodičovskej 

zodpovednosti a z tohto titulu má aj povinnosť spravovať majetok.46 Všetky tieto 

úkony, ktoré poručník za poručenca učiní, podliehajú schváleniu súdom. To je 

koncipované ako súčasť právneho jednania, takže prípadné skúmanie jeho platnosti nie 

je potrebné.47 Právne úkony, ktorým chýba potrebné schválenie zostávajú bez právneho 

významu a nebude sa k nim prihliadať. Ak by teda poručník napriek tejto povinnosti 

rozhodoval o podstatných veciach bez potrebného schválenia súdom, jednalo by sa 

o neplatný právny úkon. Pôjde o absolútnu neplatnosť, ku ktorej súd prihliadne 

z úradnej povinnosti. 

Tak ako to dikcia zákonov stanovuje, nie všetky právne úkony činí za poručenca 

poručník. Podľa pracovnoprávnych predpisov má maloletý určitú spôsobilosť 

k právnym úkonom. Taktiež podľa § 9 občianskeho zákonníku č. 40/1963 Zb. mohol 

poručenec vykonávať právne úkony, ktoré sú primerané rozumovej a voľnej vyspelosti 

zodpovedajúcej jeho veku. V tomto smere nepotrebuje maloletý pomoc poručníka.48 

Pri schvaľovaní daného úkonu rozhoduje súd len o tom, či právny úkon 

schvaľuje alebo nie. Obsah nemôže meniť, rozširovať alebo obmedzovať. V prípade, že 

súd dospeje k záveru, že takéto rozhodnutie je v záujme dieťaťa, rozhodnutie poručníka 

schváli. 

45 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 384 
46 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. 
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 384 
47 ELIÁŠ, K. a kolektiv. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 
2012, s. 406 
48 HOLUB, M., NOVÁ, H., PTÁČEK, L., SLADKÁ HYKLOVÁ, J.. Zákon o rodině s komentářem, 
judikaturou a předpisy souvisícími. 9. Vydání. Praha: Leges, 2011, s. 306 

45 
 

                                                      



Ak by poručník pristúpil k určitému právnemu jednaniu, ktoré má byť schválené 

súdom aj bez tohto schválenia, bude sankciou pre poručníka to, že k jeho jednaniu sa 

nebude prihliadať. 
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4 Poručníctvo a iné formy náhradnej výchovy 
 

Poručníctvo býva často mylne označované za jednu z foriem náhradnej rodinnej 

starostlivosti. Súdom ustanovený poručník maloletého, resp. poručenca zastupovať, 

vychovávať a spravovať jeho majetok. Nemá k nemu vyživovaciu povinnosť. Avšak 

v prípade, že sa poručník bude o dieťa starať osobne a napĺňať tak všetky zložky 

rodičovskej zodpovednosti, môže byť takto vykonávané poručníctvo označené ako 

forma náhradnej výchovy, konkrétne formu náhradnej rodinnej starostlivosti. 

Formy náhradnej výchovy prešli rekodifikáciou súkromného práva určitými 

zmenami. Podľa zákona č. 94/1963 Zb., o rodine boli rozdelené na : 

- ústavnú výchovu  

- náhradnú rodinnú výchovu. 

Do skupiny náhradnej rodinnej výchovy patrilo : 

- osvojenie 

- pestúnska starostlivosť 

- poručníctvo s osobnou starostlivosťou 

- zverenie dieťaťa do starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča. 

Účinnosťou OZ 89/2012, teda k 1.1.2014, došlo k zrušeniu zákona o rodine 

a úprava rodinného práva sa ako celok sústredila do OZ 89/2012 a zmenilo sa aj 

chápanie a rozdelenie náhradnej výchovy. Úprava rodinného práva je po novom 

rozdelená do troch kapitol a posledná z nich je nazvaná „Poručníctvo a iné formy 

starostlivosti o dieťa“. Konkrétne sa jedná o § 928 až § 975 OZ 89/2012. 

Náhradná starostlivosť o dieťa sa rozdeľuje do dvoch základných skupín. Sú to : 

- individuálna starostlivosť 

- ústavná starostlivosť. 

Medzi formy individuálnej starostlivosti o dieťa sa radia : 

- poručníctvo 
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- opatrovníctvo 

- zverenie do starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča a 

- pestúnska starostlivosť. 

Poručníctvom sa zaoberá text vyššie, avšak pre porovnanie s ostatnými formami 

starostlivosti o dieťa je treba zdôrazniť, že poručník je zákonným zástupcom dieťaťa. 

Nejedná sa o osobnú starostlivosť. To ale neznamená, že by túto možnosť OZ 89/2012 

vylučoval. Pre prípad, že sa poručník bude o dieťa osobne starať, mu priznáva nárok na 

rovnaké hmotné zabezpečenie, na aké má nárok pestún. Tým sa zohľadňujú prípady, 

ktoré môžu nastať (a bolo by vhodné, keby nastávali pravidelne tam, kde sa o dieťa 

nemôžu starať jeho rodičia), že poručník je osobou napĺňajúcou nie len požiadavky 

právnej ochrany dieťaťa, ale aj jeho ochrany vôbec, faktickej a fyzickej starostlivosti 

o dieťa.49 

Opatrovníctvo, ako ďalšia z foriem starostlivosti o dieťa, treba chápať 

predovšetkým ako starostlivosť o právne záujmy dieťaťa. OZ 89/2012 v § 943 jasne 

stanovuje účel ustanovenia tzv. kolízneho opatrovníka. Súd ho vymenuje v prípade, že 

hrozí stret záujmov dieťaťa na jednej strane a inou osobou na strane druhej, zákonný 

zástupca nebráni dostatočne záujmy dieťaťa, alebo z iného závažného dôvodu. 

Opatrovník sa teda na rozdiel od poručníka nestáva zákonným zástupcom dieťaťa. 

Z toho titulu je povinný predtým ako čokoľvek vykoná v zákonnom zastúpení 

skonzultovať záležitosť s maloletým, za predpokladu, že je schopný tomu porozumieť, 

s rodičmi dieťaťa, poprípade s jeho poručníkom. 

Problematiku tzv. kolízneho opatrovníka riešil aj Vrchný súd v Olomouci vo 

svojom rozhodnutí zo dňa 28.11.2013 sp. zn. 3 VSOL 497/2013 - A – 17. Stanovil, že 

zákonnými zástupcami maloletého sú jeho rodičia, prípadne poručník, ktorý činí za 

maloletého všetky potrebné procesné a iné úkony. Žiadny z rodičov, ani poručník, však 

nemôže zastúpiť maloletého, ak sa jedná o právne úkony vo veciach, pri ktorých by 

mohlo dôjsť k stretu záujmov medzi rodičmi/poručníkom a maloletým. Ak existuje 

obava zo stretu záujmov a z toho dôvodu ani rodičia ani poručník nemôžu maloletého 

zastupovať, ustanoví súd príslušný ku konaniu o veciach starostlivosti o maloletých   

49 ELIÁŠ, K. a kolektiv. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 
2012, s. 407 
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tzv. kolízneho opatrovníka. Ten ho bude zastupovať nielen v rámci konania alebo pri 

určitom právnom úkone, ale stane sa pre tieto účely jeho zákonným zástupcom.50 

Zverenie dieťaťa do starostlivosti inej fyzickej osoby ako je rodič má vždy 

prednosť pred ústavnou formou výchovy. Táto forma starostlivosti prichádza do úvahy 

v prípade, že sa o dieťa nemôže starať žiadny z rodičov, ani poručník. Nejde však 

o prípady, kedy tu žiadny z rodičov nie je. Často pôjde o situácie, kedy nebude rodič 

dočasne prítomný. Ak súd pristúpi k rozhodnutiu o zverení dieťaťa do starostlivosti 

osoby odlišnej od rodiča, stanoví súčasne aj rozsah výživného, ktoré je rodič povinný 

platiť k rukám osoby starajúcej sa o jeho dieťa. Tá má zároveň právo vlastným menom 

takto určené výživné pre dieťa vymáhať. Povinnosť výživy je ale limitovaná 

možnosťami, schopnosťami a majetkovými pomermi rodičov, prípadne ostatných 

príbuzných dieťaťa. 

Poslednou formou starostlivosti o dieťa je pestúnska starostlivosť. K tej súd 

pristúpi v prípadoch, kedy sa o dieťa nebude môcť starať ani jeden z rodičov a ani 

poručník. Bude mať vždy prednosť pred ústavnou výchovou, už len preto, že pri 

pestúnskej starostlivosti sa dieťa zveruje pestúnovi do osobnej starostlivosti. Môže byť 

uložená aj na prechodnú dobu, ale na dobu, pokým trvá prekážka , ktorá bráni rodičom 

osobne sa o dieťa starať. Rodičia po celú dobu nestrácajú vyživovaciu povinnosť voči 

dieťaťu. Majú naďalej práva a povinnosti vyplývajúce z rodičovskej zodpovednosti, 

s výnimkou tých práv a povinností, ktoré zákon stanoví pestúnovi. Rodičia majú právo 

na pravidelný osobný kontakt s dieťaťom, právo na informácie o ňom. 

Ústavná výchova sa dostala do postavenia krajného opatrenia, čo sa týka 

náhradnej starostlivosti o dieťa. Súd musí vždy zvážiť, či nie je možné zveriť dieťa do 

starostlivosti konkrétnej osoby. Prichádza teda do úvahy až v situácii, kedy zlyhajú 

všetky ostatné formy náhradnej starostlivosti. OZ 89/2012 výslovne stanovuje, že 

majetkové a bytové pomery nemôžu byť samé o sebe dôvodom pre rozhodnutie súdu 

o ústavnej výchove. Je potrebné a žiaduce, aby bolo dieťa umiestnené do ústavného 

zariadenie nachádzajúce sa čo najbližšie bydlisku rodičov alebo iných blízkych osôb 

dieťaťa. Ústavná výchova môže byť nariadená najviac na dobu troch rokov. Túto dobu 

je možné aj predĺžiť, ale vždy je treba znovu o veci rozhodnúť. Z dôležitého dôvodu ju 

50 rozhodnutie Vrchného súdu v Olomouci sp.zn. 3 VSOL 497/2013 – A- 17 zo dňa 28.11.2013  
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môže súd predĺžiť až o jeden rok po dosiahnutí dospelosti. Zákon ďalej ukladá 

povinnosť každých šesť mesiacov preskúmať, či naďalej trvajú dôvody, pre ktoré bolo 

dieťa umiestnené do ústavného zariadenia. Počas ústavnej výchovy rodičia nestrácajú 

voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, preto ju budú aj ďalej plniť a to v rozsahu 

určenom súdom. 

Osvojenie, ako jedna z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti podľa zákona 

o rodine, sa podľa OZ 89/2012 dostáva do odlišného postavenia ako bolo chápané počas 

účinnosti zákona o rodine. Osvojená môže byť osoba maloletá ale aj dospelá, čím sa 

tento inštitút, ktorý platil do roku 1949, vrátil do platnej právnej úpravy. Pri osvojení ide 

o prijatie cudzej osoby za vlastnú, za účelom vzniku novej rodiny pre maloleté dieťa. 

Dochádza k zmene chápania osvojenia, ktoré je vnímané ako forma rodičovstva a nie 

ako forma náhradnej starostlivosti o dieťa. 
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5 Dávky pestúnskej starostlivosti pre poručníka 
 

Súčasná právna úprava odmeňovania poručníka sa obmedzuje len na prípady, 

kedy poručníkovi vzniká nárok na hmotné zabezpečenie ako má pestún. Takto 

formulovaná „odmena“ poručníka zahŕňa dávky, ktoré možno označiť ako dávky 

pestúnskej starostlivosti. K tomu, aby poručníkovi vznikol nárok na tieto dávky,         

OZ 89/2012 stanovuje podmienku osobnej starostlivosti o dieťa. V § 939 OZ 89/2012 je 

táto osobná starostlivosť ešte konkretizovaná ako starostlivosť, akoby bolo dieťa 

zverené poručníkovi do starostlivosti na trvalo. 

Právnu úpravu dávok pestúnskej starostlivosti pôvodne obsahoval zákon            

č. 117/1995 Zb., o štátnej sociálnej podpore. S účinnosťou k 1. 1. 2013 došlo k zmene 

a novým právnym predpisom upravujúcim dávky pestúnskej starostlivosti sa stal zákon 

č. 359 / 1999 Zb., o sociálne - právnej ochrane detí. 

Pre potreby účelu dávok pestúnskej starostlivosti sa za pestúnsku starostlivosť 

posudzuje starostlivosť o dieťa, ktorú poskytuje osoba vedená v evidencii osôb, 

oprávnených k výkonu pestúnskej starostlivosti na prechodnú dobu, resp. osoba 

v evidencii a osoba starajúca sa o dieťa.51 Poručník je podľa zákona o sociálne - právnej 

ochrane detí považovaný za osobu starajúcu sa o dieťa v prípade, že sa o dieťa stará 

osobne a tiež v prípade, že bol poručníkom dieťaťa do dovŕšenia jeho dospelosti, a to 

počas doby, kedy má nezaopatrené dieťa nárok na príspevok na úhradu potrieb dieťaťa. 

Za nezaopatrené dieťa sa pre prípady zákona o sociálne - právnej ochrane detí 

považuje školou povinné dieťa, ale aj človek po ukončení povinnej školskej dochádzky, 

a to až do dvadsaťšesť rokov.52 Podmienkou však je, že sa sústavne pripravuje na 

budúce povolanie alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo 

nemôže zarábať z dôvodu choroby alebo úrazu, prípadne nie je  schopný pre dlhodobo 

nepriaznivý zdravotný stav vykonávať zárobkovú činnosť. Za nezaopatrené dieťa bude 

považované tiež maloleté dieťa, ktoré je vedené v evidencii úradu práce a nemá nárok 

na podporu v nezamestnanosti. 

51http://www.vyplata.cz/statnisocialnipodpora/davky-pestounske-pece.php 
52http://www.vyplata.cz/statnisocialnipodpora/nezaopatrenedite.php 
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Dávkami pestúnskej starostlivosti, na ktoré vzniká  nárok aj poručníkovi, sú : 

- príspevok na úhradu potrieb dieťaťa 

- odmena pestúna 

- príspevok pri prevzatí dieťaťa 

- príspevok na zakúpenie osobného motorového vozidla 

- príspevok pri ukončení pestúnskej starostlivosti. 

V prípade, že poručníctvo vykonávajú manželia, vzniká nárok na tieto dávky len 

jednému z nich a to na základe dohody medzi nimi. Ak však medzi manželmi nedôjde 

k uzavretiu takejto dohody, určí oprávneného príslušná pobočka Úradu práce. 

Príspevok na úhradu potrieb dieťaťa vzniká maloletému nezaopatrenému dieťaťu, 

ktoré bolo zverené do pestúnskej starostlivosti podľa zákona o sociálne - právnej 

ochrane detí. Nárok po dosiahnutí plnoletosti nezaniká. Môže trvať najdlhšie do 

dosiahnutia veku dvadsaťšesť rokov. Bude tomu tak v prípade, že sa jedná 

o nezaopatrené dieťa podľa zákona o štátnej sociálnej podpore, ktoré trvalo žije 

a spoločne uhrádza náklady na svoje potreby spolu s osobou, ktorá bola do dovŕšenia 

dospelosti osobou starajúcou sa o neho.  

Výška príspevku je odstupňovaná podľa veku dieťaťa do štyroch skupín a je 

vyplácaná v mesačných intervaloch. 

Odmena pestúna, v tomto prípade tiež poručníka, je stanovená v rozmedzí od 

osem do dvadsaťštyri tisíc Kč, podľa počtu detí, o ktoré sa stará. Za každé ďalšie dieťa, 

ktoré bolo osobe starajúcej sa zverené, sa odmena zvyšuje vždy o štyri tisíc Kč.  

Zákon o sociálne - právnej ochrane detí upravuje aj možnosť, že osobou 

starajúcou sa o dieťa alebo osobou v evidencii bude rodič alebo prarodič otca alebo 

matky zvereného dieťaťa. Tieto osoby budú mať nárok na odmenu pestúna vždy, ak sa 

budú starať aspoň o tri deti alebo o aspoň o jedno dieťa v II., III. alebo IV. stupni 

závislosti. V ostatných prípadoch môže byť odmena pestúna priznaná len v prípadoch 
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vláštneho zreteľa, predovšetkým s ohľadom na sociálne a majetkové pomery danej 

osoby, s prihliadnutím k zdravotnému stavu dieťaťa.53 

Od 1. 1. 2013 je miestom, kde sa podáva žiadosť o odmenu pestúna, príslušný 

Úrad práce. 

Odmena pestúna je pre účely poistného na sociálne zabezpečenie, poistného na 

úrazové poistenie, poistenie na všeobecné zdravotné poistenie a dane z príjmu 

považovaná za príjem zo závislej činnosti. 

Príspevok pri prevzatí dieťaťa má povahu jednorazovej dávky. Na jedno dieťa 

môže byť teda poskytnutý len raz. Výška príspevku je stanovená od osem tisíc Kč do 

desať tisíc Kč, v závislosti na veku dieťaťa. 

Nárok na príspevok na zakúpenie osobného motorového vozidla je 

podmieňovaný skutočnosťou, že osoba sa stará najmenej o tri deti alebo má nárok na 

odmenu pestúna z dôvodu starostlivosti o tri deti, vrátane dospelých nezaopatrených 

detí, ktoré zakladajú tejto osobe nárok na odmenu pestúna. Výška príspevku môže byť 

určená percentuálnou časťou nadobúdacej ceny vozidla alebo maximálnou sumou, ktorá 

môže byť poskytnutá. Konkrétne to bude sedemdesiat % z nadobúdacej ceny alebo 

maximálne sto tisíc Kč. Okrem toho, zákon stanovuje podmienku, že osoba oprávnená 

k tomuto príspevku, nesmie takto zakúpené vozidlo používať na zárobkovú činnosť.54 

Dávkou pestúnskej starostlivosti, ktorá však náleží osobe, ktorá bola v pestúnskej 

starostlivosti je príspevok pri ukončení tejto starostlivosti. Zákon definuje oprávneného 

ako fyzickú osobu, ktorá bola ku dňu dovŕšenia dospelosti v pestúnskej starostlivosti. 

Nárok tejto osobe vzniká ku dňu zániku nároku na príspevok na úhradu potrieb dieťaťa. 

Výška príspevku je dvadsaťpäť tisíc Kč a je vyplatená len raz.  

53http://portal.mpsv.cz/soc/dpp 
54http://portal.mpsv.cz/soc/dpp 
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6 Systém sociálne - právnej ochrany detí v ČR 
  

Rodina, ako základný pilier spoločnosti, požíva ochranu nie len zo strany jej členov, ale 

aj zo strany štátu. Súbor aktivít a opatrení štátu v tejto oblasti možno súhrnne označiť 

ako rodinná politika.  

 Rodinná politika zasahuje do najrôznejších verejných oblastí života spoločnosti, 

zároveň však ide o oblasť veľmi súkromnú, a preto je potrebné rešpektovať autonómiu 

rodiny a jej schopnosť a právo samostatne rozhodovať. Z toho dôvodu je nasmerovaná 

prioritne na podporu rodiny vo výkone jej prirodzených funkciách. 

 Rodina je považovaná na základnú jednotku spoločnosti a prirodzené prostredie 

pre rast a blaho všetkých svojich členov, predovšetkým detí. Je to inštitúcia chránená 

zákonom. Základom je čl. 32 Listiny základných práv a slobôd, ktorý zakotvuje ochranu  

rodiny, rodičovstva a zvláštnu ochranu deťom a mladistvým. 

 Ochrana detí nie je len záležitosťou vnútroštátneho práva, čoho dôkazom sú aj 

medzinárodné dokumenty prijaté v súvislosti s touto problematikou. Sú nimi 

predovšetkým Deklarácia práv dieťaťa z roku 1959 a Dohovor o právach dieťaťa z roku 

1989, prijaté na poli OSN.  

 Zákonná ochrana rodiny sa sústreďuje na podporu základných princípov 

fungovania rodiny ako je právo rodičov spoločne vychovávať a starať sa o deti. 

Akýkoľvek zásah do súkromného rodinného života je prípustný až v prípade, že rodičia 

alebo osoby zodpovedné za výchovu detí o to požiadajú alebo sa o deti nemôžu alebo 

nechcú starať. 

 Zákona č. 359 / 1999 Zb., o sociálne - právnej ochrane detí (ďalej len „ zákon 

o SPOD“) definuje sociálne - právnu ochranu detí ako ochranu na zabezpečenie práva 

dieťaťa na priaznivý vývoj a riadnu výchovu, ale aj opatrenia smerujúce k obnoveniu 

narušených vzťahov v rodine. Zabezpečuje dieťaťu nielen právo na život, priaznivý 

vývoj, ale aj právo na rodičovskú starostlivosť, život v rodine a v neposlednom rade tiež 

ochranu pred zneužívaním, zanedbaním a akýmkoľvek telesným alebo duševným 

násilím. 
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 Základné princípy, na ktorých je česká sociálne - právna ochrana detí postavená 

sú predovšetkým najlepší záujem, prospech a blaho dieťaťa. Je bezplatná a náleží 

všetkým maloletým deťom mladším 18 rokov, pokiaľ nenadobudnú dospelosť skôr. 

Poskytuje sa všetkým deťom bez rozdielu, bez akejkoľvek diskriminácie. Štát je ten, kto 

zodpovedá za ochranu detí pred telesným a duševným násilím, za ochranu ich zdravého 

psychického a fyzického vývoja. Dôraz je kladený na prevenciu, respektíve na 

preventívne pôsobenie na rodinné vzťahy. Deti, ktoré sú dočasne alebo trvalo zbavené 

možnosti žiť vo vlastnom priaznivom rodinnom prostredí, ale aj deti, ktoré v takomto 

prostredí z rôznych dôvodov nemôžu byť ponechané, majú právo na zvláštnu ochranu 

a pomoc zo strany štátu a to v podobe niektorej z foriem náhradnej výchovy.55 

V takýchto prípadoch je nutné zaistiť kontinuitu vo výchove dieťaťa, predovšetkým 

z hľadiska náboženského, etnického, jazykového a kultúrneho pôvodu dieťaťa. 

 Výkon sociálne - právnej ochrany detí nepatrí bezvýhradne len do pôsobnosti 

orgánov verejnej správy. Je založený na princípe dobrovoľnosti a preto v zákonom 

vymedzených prípadoch môže byť zabezpečený aj inou fyzickou alebo právnickou 

osobou. Nutným predpokladom však je získanie potrebného poverenia. Z toho titulu sú 

tieto ďalšie osoby označované ako tzv. osoby poverené. Niektoré činnosti však 

predstavujú tak závažný zásah do práv dieťaťa, že môžu vykonané výhradne štátnymi 

orgánmi alebo orgánmi verejnej správy v prenesenej pôsobnosti.56 

 Sociálne - právna ochrana detí je na prvom mieste zabezpečovaná súdmi 

a špecializovanými orgánmi, ktorými sú : 

- obecný úrad 

- obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou 

- krajský úrad ( v Prahe Magistrát hl. mesta Prahy ) 

- Ministerstvo práce a sociálnych vecí 

- Úrad pre medzinárodne právnu ochranu detí.  

Účinná právna úprava nastavuje nový, kvalitnejší systém sociálnoprávnej 

ochrany detí, stanovuje záväzný postup pre činnosť orgánu sociálne - právnej ochrany 

detí (ďalej len „OSPOD“) a ďalších účastníkov systému, zavádza tiež štandardy kvality 

55http://www.mpsv.cz/cs/14304 
56 http://www.mpsv.cz/cs/14304 
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práce. Základný okruh príslušných štandardov upravuje zákon o SPOD v § 9. Sú nimi 

postupy sociálnej práce s klientmi a štandardy personálneho, organizačného 

a technického zabezpečenia prevádzky tejto agendy.57 Ďalej sa zavádzajú princípy, na 

základe ktorých je ochrana práv detí vykonávaná. Spomínané štandardy platia nie len 

pre OSPOD a ďalšie úrady, ale taktiež pre organizácie, resp. poverené osoby, ktoré 

s danými úradmi spolupracujú. Sú nimi typicky neziskové subjekty, príspevkové 

organizácie, nadácie a rôzne združenia. Štandardy určené OSPOD zdôrazňujú 

skutočnosť, že sociálne - právna ochrana detí nie len sociálnou prácou ale tiež úradnou 

agendou, ktorá pre efektívne výsledky vyžaduje vytvorenie potrebných podmienok pre 

jej výkon, profesionalitu pracovníkov a tiež dostatočnú kontrolu. Avšak, ani pri 

kvalitnom systéme práce nemožno naďalej zabúdať na nutnosť systematickej práce 

s rodinami, ktorá stále zostáva nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie ochrany 

práv dieťaťa.58 

Garantom ochrany práv detí je teda štát a ďalšie orgány verejnej správy 

v prenesenej pôsobnosti. Mimo iné právomoci a opatrenia je obecný úrad obce 

s rozšírenou pôsobnosťou pravidelne vyhodnocovať situáciu dieťaťa a jeho rodiny a to 

z hľadiska posúdenia, či sa jedná o dieťa spadajúce pod sociálne - právnu ochranu detí 

a poskytovať pomoc rodinám alebo osobám zodpovedným za ich výchovu.59 Zákon 

o SPO ďalej ukladá tomuto úradu povinnosť vypracovať individuálny plán ochrany 

dieťaťa a to na základe predchádzajúceho vyhodnotenia situácie dotknutého dieťaťa. 

Ako zvláštny orgán obce s rozšírenou pôsobnosťou je zriaďovaná komisia pre 

sociálne - právnu ochranu detí. Je určená výhradne len k výkonu prenesenej pôsobnosti 

na úseku tejto agendy. Úlohou komisie je podľa zákona o SPOD napríklad koordinovať 

výkonu sociálne - právnej ochrany na území správneho obvodu obce s rozšírenou 

pôsobnosťou, navrhovať a posudzovať sociálne preventívne programy na ochranu detí, 

posudzovať jednotlivé prípady poskytovania sociálne - právnej ochrany a vypracovávať 

k nim potrebné stanoviská.60 

57 http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6591487 
58http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6591487 
59http://www.mpsv.cz/files/clanky/14402/Prezentace_180113.pdf 
60http://www.mpsv.cz/cs/14304 
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Orgánom zameraným na všeobecnú starostlivosť a ochranu rodiny je 

Ministerstvo práce a sociálnych vecí. Zabezpečuje predovšetkým náležitú právnu 

úpravu a v rámci zákona riadi výkon štátnej správy na úseku sociálne - právnej ochrany 

detí.61 

Ochrana rodiny a obzvlášť detí nie je obmedzená hranicami jedného štátu a preto 

bol v roku 1999 zriadený Úrad pre medzinárodne právnu ochranu detí, so sídlom 

v Brne. Je správnym úradom s celoštátnou pôsobnosťou a medzi jeho kompetencie patrí 

prioritne riešenie otázok ochrany detí vo vzťahu s cudzinou. 

Ako už bolo spomenuté, zákon o SPOD pripúšťa možnosť aby sa do sociálne - 

právnej ochrany detí zapojili aj osoby poverené. Tieto osoby nie sú OSPOD, 

predstavujú neštátne subjekty, ktoré na základe poverenia plnia určité úlohy v danej 

oblasti. Môžu nimi byť osoby fyzické ale aj právnické. Medzi konkrétne príklady 

možno uviesť Centrum pre náhradnú rodinnú starostlivosť, Otvorená budúcnosť, 

Stredisko náhradnej rodinnej starostlivosti, Nadáciu Sirius, Nadácia Terezy Maxovej 

deťom a rôzne materské a asociačné centrá. Ministerstvo práce a sociálnych vecí 

vyhlasuje každoročne dotačný program na podporu aktivít neziskových subjektov 

zameraných na podporu rodiny, pod názvom Rodina a ochrana práv detí. Zároveň každý 

rok vyhlasuje aj celoštátnu súťaž s názvom Obec priateľská rodina, s cieľom propagácie 

rodinnej politiky na miestnej úrovni. 

Pretože rodinné záležitosti patria do kategórie veľmi citlivých a súkromných 

záležitostí, ukladá zákon o SPOD zamestnancom OSPOD, zamestnancom obecného 

úradu obce s rozšírenou pôsobnosťou, tiež zamestnancom zariadení sociálne - právnej 

ochrany ako aj osobám povereným povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Týka sa 

skutočností, ktoré sa dané osoby dozvedeli pri výkone agendy alebo v priamej súvislosti 

s ňou. Mlčanlivosť sú povinní zachovávať aj po skončení pracovného pomeru. Zbavení 

jej môžu byť jedine osobou, voči ktorej takúto povinnosť majú, a to písomne 

a s uvedením rozsahu a účelu.62 Zákon o SPOD zároveň obsahuje aj sankčné opatrenia 

a prostriedky pre prípadné porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť.  

61http://www.mpsv.cz/cs/14304 
62http://www.mpsv.cz/cs/14304 
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7 Poručníctvo na Slovensku 
 

Poručníctvo je na Slovensku upravené v zákone č. 36/2005 Zb., o rodine, v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len ZR), konkrétne v § 56 až § 60. Je považované 

za najúplnejšiu náhradu práv a povinností v prípadoch, keď ich výkon z určitého 

dôvodu nepatrí rodičom. 

 ZR rozoznáva tri stupne zásahov do výkonu rodičovských práv a povinností. Sú 

nimi pozastavenie, obmedzenie a pozbavenie rodičovských práv a povinností. Všetky 

patria do výlučnej právomoci súdu a uložiť ich môže len v prípade, ak sa naplnia 

zákonom kvalifikované skutočnosti.63 Ak súd rozhodne o pozastavení alebo pozbavení 

výkonu týchto práv len jednému rodičovi, bude ich výkon sústredení do rúk druhého 

rodiča. Ak takto súd rozhodne vo vzťahu k obom rodičom, bude maloletému 

ustanovený poručník. 

Poručník má právo a zároveň aj povinnosť dieťa vychovávať, zastupovať ho 

a spravovať jeho majetok. Pričom výchovou sa rozumie právo a povinnosť riadiť 

konanie dieťaťa, usmerňovať ho atď.. Neznamená to, že sa poručník musí o dieťa aj 

osobne starať. Výchovu preto treba odlišovať od osobnej starostlivosti.64 

Konanie o ustanovenie poručníka je konaním starostlivosti o maloletých a môže 

začať na návrh alebo aj bez neho. Súd rozhoduje rozsudkom. Pretože ZR upravuje práva 

a povinnosti poručníka, súd ich v rozsudku už ďalej nevymedzuje. Pred vyhlásením 

rozsudku súd spravidla zisťuje názor orgánu sociálne - právnej ochrany detí, obce, 

prípadne iných fyzických a právnických osôb, ktoré sú oboznámené s pomermi 

a vypočuje aj maloletého.65 

Poručníctvo je funkciou čestnou a dobrovoľnou, preto je jednou z podmienok 

ustanovenia súhlas danej osoby. Pri ustanovení skladá poručník do rúk samosudcu sľub. 

Ten mu následne vydá listinu, ktorá obsahuje poverenie na výchovu, zastupovanie 

a správu poručencovho majetku. V listine je vymedzený rozsah práv a povinností 

63 PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár. 1.vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s.220 
64 PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár. 1.vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s.349 
65 PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár. 1.vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s.351 
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poručníka. Mala by tiež obsahovať konkrétny rozsah majetku maloletého, spôsob 

nakladania s ním a tiež povinnosť predkladať súdu v stanovených lehotách správy 

o poručencovi a správy o jeho majetku. Ak maloletý nemá žiadny majetok, musí byť aj 

to uvedené v listine. Intervaly správ určí súd v rozhodnutí. Optimálne sa javí lehota dva 

krát ročne, nakoľko aj súdu je zákonom uložená povinnosť dva krát do roka v súčinnosti 

s obcou a orgánom sociálne - právnej ochrany detí hodnotiť výkon funkcie poručníka. 

Poručník nemá povinnosť osobne sa o poručenca starať. Ak sa však takto 

rozhodne, nie je potrebné žiadne ďalšie rozhodnutie, ktorým by mu bolo dieťa zverené 

do niektorej z foriem náhradnej osobnej starostlivosti. Vzniká mu ale nárok na 

príspevky podľa zákona č. 627/2005 Zb., o príspevkoch na podporu náhradnej 

starostlivosti o dieťa. Ak je však dieťa poručníkovým príbuzným, takýto nárok 

nevzniká. 

ZR rozlišuje medzi poručníkom osobným a tzv. hromadným. Pri výbere vhodnej 

osoby môže súd prihliadnuť aj k návrhu rodičov. Túto možnosť ale zákonodarca 

nesprávne limituje len na prípad, ak ide o rodičov, krotí sú nažive a ktorým bol 

pozastavený výkon rodičovských práv a povinností.66 Pre takéto určenie nevyžaduje ZR 

žiadnu konkrétnu formu. Súd nie je povinný takémuto návrhu vyhovieť. Vždy musí byť 

kladený dôraz na vhodnosť osoby poručníka. Aj keď ZR nijak neupravuje konkrétne 

požiadavky na osobu poručníka, budú nimi minimálne plnoletosť, plná spôsobilosť 

k právnym úkonom a vhodný spôsob života ako záruka riadneho a adekvátneho výkonu 

funkcie poručníka. Ani postup pri vyhľadávaní vhodnej osoby nie je nijak stanovený. 

ZR jedine uprednostňuje osobu, ktorú odporučili rodičia, ak spĺňa požiadavky 

a s ustanovením do funkcie súhlasí. Ak takáto osoba nie je, súd ustanoví poručníkom 

niektorého príbuzného alebo niekoho z osôb blízkych dieťaťu alebo rodine. Poručníkom 

sa môžu stať aj manželia, vždy však len manželia, žiadna iná dvojica. ZR striktne 

neupravuje, či je možné ustanoviť za poručníka len jedného z manželov alebo len oboch 

spoločne. Preto zostáva výlučne na posúdení súdu, či budú poručníkom obaja alebo len 

jeden z manželov. 

Pre prípad, že sa žiadna vhodná fyzická osoba nenájde, bude ako krajné riešenie 

využitá možnosť ustanovenia tzv. hromadného poručníka, ktorým je obec. Ako krajné 

66 PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár. 1.vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s.355 
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riešenie je to potrebné chápať predovšetkým preto, pretože výkon poručníctva 

neindividuálnym subjektom nevytvára predpoklady najlepšieho záujmu maloletého 

dieťaťa.67 Obec nemôže ustanovenie poručníkom odmietnuť. 

Poručník v zásade rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré neboli upravené súdom. 

Rozhodnutie každej podstatnej záležitosti dieťaťa si preto vyžaduje schválenie súdom. 

V žiadnom prípade nie je poručník povinný maloletého vyživovať, a to ani 

v prípade, ak sa o neho osobne stará, ani v prípade, ak je dieťa zverené do niektorej 

z foriem náhradnej starostlivosti. Vyživovacia povinnosť vzniká len medzi presne 

určenými subjektmi a nemožno ju extenzívne rozširovať na iné subjekty.68 Takúto 

povinnosť majú vždy rodičia maloletého, ak nie sú, tak jeho iní predkovia. Nikomu 

inému ZR vyživovaciu povinnosť neurčuje. 

Funkcia poručníctva zaniká zo zákona alebo na základe rozhodnutia súdu. Ďalej 

sa rozlišuje absolútny a relatívny zánik poručníctva. Absolútne poručníctvo zaniká 

dosiahnutím plnoletosti poručenca, jeho smrťou, resp. vyhlásením za mŕtveho. 

Relatívnym dôvodom zániku funkcie je právoplatnosť rozhodnutia súdu o zbavení 

funkcie poručníka na jeho návrh, ktorý však nemusí vôbec odôvodňovať. Ďalším 

dôvodom je odvolanie poručníka pre porušenie povinnosti, prípadne pre stratu 

predpokladov pre výkon tejto funkcie. Poručníctvo zaniká tiež právoplatnosťou 

rozhodnutia súdu o rozvode manželov poručníkov. Po rozvode manželstva musí súd, 

hoci aj ex offo, začať konanie o ustanovení nového poručníka.69 Stať sa ním môže aj 

jeden z bývalých manželov, ale len za predpokladu, že to navrhne a bude to v záujme 

dieťaťa. Pokiaľ by mali o funkciu záujem obaja, súd rozhodne, či poručníkom ustanoví 

niektorého z nich alebo inú fyzickú osobu. 

Zánikom poručníctva vzniká poručníkovi ešte jedna povinnosť a to predloženie 

záverečného účtu o správe majetku súdu a to najneskôr do dvoch mesiacov od zániku 

funkcie. Nesplnenie tejto povinnosti však ZR nijak nesankcionuje. 

 

67 PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár. 1.vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s.357 
68 PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár. 1.vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s.366 
69 PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár. 1.vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s.369 
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8 ZÁVER 
 

 Cieľom moje diplomovej práce bolo skúmať historický vývoj poručníctva 

a legislatívy s ním súvisiacej.   

 Historický vývoj naznačil, že sa jedná o inštitút tak dôležitý, že jeho podstata 

a hlavný cieľ dokázali zotrvať až do súčasnosti takmer nezmenené. V zásade sa jedná 

o právnu starostlivosť o dieťa tam, kde nemá zaistenú právnu starostlivosť zo strany 

rodičov. 

 Právna starostlivosť a ochrana detí, predovšetkým tých maloletých, je citlivou 

záležitosťou. Žiadne dieťa si totiž nevyberá svojich rodičov, ani prostredie, v akom 

bude vyrastať. Preto by štát ani spoločnosť nemali nikdy zaujať ľahostajný postoj 

k tým, ktorý potrebujú ich pomoc, či už osobnú alebo právnu. Bolo by administratívne 

veľmi jednoduché umiestniť deti, bez podrobnejšieho skúmania situácie, do ústavnej 

starostlivosti. A však dieťa potrebuje vhodné a čo najprirodzenejšie prostredie pre svoj 

zdravý vývoj. Preto si myslím že je pozitívne, že súčasne platná právna úprava stavia 

ústavnú starostlivosť na okraj možností ako zabezpečiť maloletým ochranu. 

 Vývoj posledných rokov ukazuje, že počet maloletých detí umiestnených do 

náhradnej výchovy a starostlivosti každoročne stúpa. Čo sa týka poručníctva, počet detí 

zverených do starostlivosti fyzickej osoby alebo orgánu sociálne - právnej ochrany 

mierne klesá. 

 Myslím, že aj do budúcna, by mal zostať prioritou najlepší záujem maloletého 

dieťaťa. Žiadne byrokratické, administratívne alebo legislatívne požiadavky by sa 

nemali stať prekážkou k zabezpečeniu najvhodnejšej ochrany a podľa možností, 

najprirodzenejšieho prostredia maloletého dieťaťa. 
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PRÍLOHY 
 

PRÍLOHA A 
 

Podľa údajov Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR počas rokov 2009 – 2012, 

možno vidieť vývoj, ktorým sa uberá poručníctvo ale aj iné formy náhradnej 

starostlivosti.  

Za sledované obdobie došlo k poklesu prípadov, kedy bol dieťaťu ustanovený 

poručník, či už ako fyzická osoba alebo OSPOD. Ostatné formy náhradnej starostlivosť 

naopak zaznamenali vzostup.  

Tabuľka1 Poručníctvo 

 

Tabuľka 2  Náhradná rodinná starostlivosť 

           

 

 

 

tab. 1 PORUČNÍCTVO
počet detí celkom deti do 15 rokov

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
ustanovenie 
poručníka 517 526 547 428 444 436 471 423
ustanovenie OSPOD 
poručníka 86 88 92 89 72 67 75 68

tab.2 NÁHRADNÁ RODINNÁ STAROSTLIVOSŤ
počet detí k 01.01. počet umiestnených detí za rok počet detí k 31.12

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
pestúnska 
starostlivosť 6145 6632 7170 1491 1568 1491 1507 1622 6722 7021 7463 7651
pestúnska 
starostlivost na učitú 
dobu 35 2 1 15 7 0 6 41 33 0 3 29
poručníctvo s 
osobnou 
staroslivosťou 2395 2516 2648 2766 429 511 494 540 2514 2641 2740 2854
zverenie dieťaťa do 
starostlivosti inej FO 
ako rodiča 4020 4734 4738 4941 1027 1223 1197 1265 4176 4956 4773 4993
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Tabuľka 3 Zánik pestúnskej starostlivosti, poručníctva s osobnou starostlivosťou, 

starostlivosti o dieťa a inou FO ako rodičia

 

 

  

tab.3 ZÁNIK PESTÚNSKEJ STAROSTLIVOSTI,PORUČNÍCTVA S OSOBNOU STAROSTLIVOSŤOU,STAROSTLIVOSTI O DIEŤA INOU FO AKO RODIČA
na návrh pestúna na návrh OSPOD dosiahnutím dospelosti dieťaťa inak

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
pestúnska starostlivosť 59 91 74 84 22 60 28 39 598 553 628 793 140 171 172 220
pestúnska starostlivosť na 
prechodnú dobu 0 0 0 1 0 0 0 2 5 0 0 1 2 2 3 11
poručníctvo s osobnou 
starostlivosťou 14 21 15 22 4 14 8 10 188 206 247 279 70 93 68 74
starostlivosť o dieťa inej 
FO ako rodiča 58 73 70 102 36 44 38 14 281 321 477 447 433 434 417 468
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RESUME 
 

This Honours Project has a character of comaparing theory. It is devided into six 
chapters.  

In the first chapter is specified The Office of the Public Guardian.  

The second chapter is focused on historical development and is devided into four sub-
chapters. The special guardianship regulations from the times of Roman law all the way 
to the latest history are discussed in these four sub-chapters.  

The third chapter is comparing The special guardianship regulations of The family law 
number 94/1963 of Civil Code which was subsituted by new law 89/2012 of Civil Code 
valid from 1st January 2014. It is comparing the special  

The fourth chapter called The guardian ad litem and other forms of guardianship is 
describing the these forms by the valid Special guardianship regulations and comparing 
with The guardian ad litem.  

The fifth chapter is focusing on the guardian’s allowance for the personal use of the 
minor.  

The last sixth chapter gives us the characteristics of current social and legal children 
protection system in Czech Republic. They include a closer specifiation of Divisions of 
the public sector effecting. 
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