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Úvod 

Opatrovníctvo je tradičným právnym inštitútom, ktorého korene siahajú až do obdobia 

staroveku. Už v období staroveku bolo opatrovníctvo koncipované ako inštitút právnej 

ochrany, o čom svedčí úprava obsiahnutá v najstaršej kodifikácii rímskeho obyčajového 

práva – Zákone XII. tabúľ. Práve rímsko-právna učenosť položila základ pre ďalší vývoj 

právnej úpravy opatrovníctva.  

Predmetný inštitút má svoju dlhodobú tradíciu aj na území Českej republiky, 

čo potvrdzuje jeho zákonné zakotvenie v rámci civilno-právnych predpisov od vzniku 

Československa v roku 1918 až po súčasnosť. Rovnako ako právna úprava iných inštitútov, 

tak aj právna úprava opatrovníctva podliehala v priebehu svojho vývoja rade novelizácií 

i rekodifikácií, reagujúcich na zmeny spoločensko-politických pomerov. Odrazom 

doterajšieho vývoja je úprava obsiahnutá v zákone č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ktorá 

akcentuje na osobnosť človeka, jeho jedinečnosť a záujmy.  

Opatrovníctvo je forma zastúpenia, ktorá vzniká na základe rozhodnutia súdu. Jeho 

účelom je ochrana záujmov a naplňovanie práv osoby, fyzickej či právnickej, ktorá si nemôže 

svoje právne záležitosti zaobstarať sama buď vôbec, alebo si ich nemôže zaobstarať 

dostatočným spôsobom. Jedným z dôvodov, pre ktorý som sa rozhodla spracovať diplomovú 

prácu na tému opatrovníctvo je, že pomoc vo forme právnej ochrany, ktorú opatrovník 

zaisťuje vnímam ako veľmi potrebnú. Neschopnosť či nedostatočná schopnosť osoby 

zaobstarať si svoje právne záležitosti, môže mať závažný negatívny dopad na jej právne 

postavenie i súkromný život.  

Účinný občanský zákoník sa v porovnaní so staršou právnou úpravou venuje 

problematike opatrovníctva podrobnejšie, prináša zaujímavé zmeny a zakotvuje právne 

inštitúty, ktoré doposiaľ nemali v českom právnom poriadku obdobu. Uvedené skutočnosti 

ma pri výbere témy diplomovej práce značne ovplyvnili. Považujem za prínosné sa s novými 

inštitútmi bližšie zoznámiť a zhodnotiť ich pozitíva, či naopak poukázať na nedostatky.  

Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť ucelený obsahový rozbor právnej úpravy 

inštitútu opatrovníctva, a v prípade účinnej právnej úpravy poukázať na možné výkladové 
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problémy či nedostatky, a pokúsiť sa navrhnúť ich riešenie. Cieľom práce je taktiež poukázať 

a zhodnotiť zmeny a nové inštitúty, ktoré účinná právna úprava priniesla. 

Práca sa sústreďuje primárne na hmotne-právnu úpravu, no v niektorých prípadoch 

sa nevyhýba ani súvisiacim procesným otázkam. Diplomová práca je systematicky rozčlenená 

na úvod, šesť kapitol a záver. Za účelom uľahčenia orientácie v texte, sú jednotlivé kapitoly 

rozčlenené na podkapitoly. V prípade tretej kapitoly, ktorú považujem za ťažisko mojej 

diplomovej práce, sú z dôvodu rozsahu jednotlivé podkapitoly ďalej rozčlenené na časti.  

Prvú kapitolu diplomovej práce venujem historickému vývoju opatrovníctva. 

Historický exkurz umožňuje náležité pochopenie skúmaného inštitútu a prispieva 

k objasneniu otázok týkajúcich sa predmetnej problematiky. Úvodom tejto kapitoly 

predstavím inštitút opatrovníctva v svetle rímsko-právnej úpravy, ktorá je dodnes považovaná 

za ideové východisko európskej právnej kultúry. Následne upriamim pozornosť na jeden 

z najvýznamnejších právnych kódexov vydaných na území Českej republiky – Všeobecný 

občanský zákoník, ktorý slúžil ako jeden zo zdrojov inšpirácie aj pri tvorbe účinného 

občanského zákoníku. Zmenu v oblasti skúmaného inštitútu priniesol občanský 

zákoník z roku 1950, ktorý neobsahoval úpravu rodinne-právnych vzťahov. Táto bola 

vyčlenená do zák. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, preto sa pokúsim o stručný výklad 

predmetnej právnej úpravy v oboch uvedených predpisoch. Vývoj socializmu a spoločenské 

zmeny s tým súvisiace vyústili prijatím občanského zákoníku z roku 1964 a zákona o rodině. 

Občiansko-právna úprava prijatá v 60. rokoch 20. storočia priniesla nemalé zmeny aj v oblasti 

právnej úpravy opatrovníctva, na ktoré v rámci výkladu poukážem. V závere prvej kapitoly 

priblížim dopady novely zákona o rodině č. 91/1998 Sb., na právnu úpravu opatrovníctva. 

V nasledujúcej, druhej kapitole predstavím predmetný inštitút v pojatí účinnej právnej 

úpravy. Dôraz kladiem predovšetkým na vymedzenie základných pojmov – opatrovník, 

opatrovanec a opatrovníctvo, ako aj na systematické zaradenie inštitútu v občanském 

zákoníku.  

Jadrom mojej diplomovej práce je tretia kapitola, ktorá sa sústreďuje na rozbor právnej 

úpravy opatrovníctva človeka de lege lata. Úvod kapitoly venujem vymedzeniu dôvodov 

menovania opatrovníka. V druhej podkapitole priblížim inštitút opatrovníctva plnoletých 

osôb, pričom akcentujem predovšetkým na opatrovníctvo osôb obmedzených v svojprávnosti. 

Obmedzenie svojprávnosti predstavuje podstatný zásah do prirodzených práv človeka, a preto 
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je potrebné venovať mu pozornosť. Domnievam sa, že v súvislosti s obmedzením 

svojprávnosti je potrebné poukázať aj na inštitút predbežného prehlásenia, ktorý je v českom 

právnom poriadku novinkou, a jeho dopadom na opatrovníctvo človeka. Následne sa pokúsim 

formulovať názor na zmeny, ktoré v súvislosti s touto problematikou priniesol účinný 

občanský zákoník. V snahe podať ucelený výklad poukážem aj na publikovanú judikatúru. 

V druhej podkapitole sa sústredím aj na opatrovníctvo osôb neznámeho pobytu a osôb, 

ktorým zdravotný stav spôsobuje potiaže pri správe majetku či hájení ich práv. Tretia 

podkapitola pojednáva a opatrovníctve dieťaťa, kde v úvode vymedzujem vzťah ustanovení 

upravujúcich opatrovníctvo detí voči obecnej úprave opatrovníctva, obsiahnutej 

vo všeobecnej časti občanského zákoníku, ako aj vzájomný vzťah inštitútu opatrovníctva 

a poručníctva. Ďalší výklad orientujem na tradičný právny inštitút kolízneho opatrovníctva 

dieťaťa. Tretiu podkapitolu uzatváram rozborom problematiky menovania opatrovníka pro 

správu jmění dítěte. V tejto súvislosti upriamim pozornosť na rozsah práv a povinností 

opatrovníka pro správu jmění dítěte a poukážem na vnútornú rozpornosť zákonného 

ustanovenia upravujúceho odmenu opatrovníka, pričom sa pokúsim navrhnúť vhodné 

riešenie. Štvrtá podkapitola je zameraná na osobu opatrovníka. Špecifikuje jednak kritériá, 

ktoré musí potenciálny opatrovník spĺňať, a taktiež postup súdu pri výbere vhodnej osoby pre 

výkon tejto funkcie. V rámci tejto podkapitoly priblížim aj problematiku verejného 

opatrovníctva. V predposlednej, piatej podkapitole sa zaoberám základnými povinnosťami 

ktoré má každý opatrovník bez ohľadu na účel, pre ktorý bol menovaný, pretože znalosť 

týchto fundamentálnych povinností umožňuje lepšie pochopenie skúmaného inštitútu. Tretiu 

kapitolu uzatvára podkapitola šiesta, v ktorej sa venujem zániku funkcie opatrovníka a zániku 

opatrovníctva.  

Štvrtú kapitolu venujem analýze hmotne-právnej úpravy opatrovníckej rady 

a zhodnotím aj jej previazanosť s procesnými predpismi. Úvod kapitoly sa sústreďuje 

na dôvody zakotvenia tohoto inštitútu v občanském zákoníku a rozpor hmotne-právnej úpravy 

de lege lata. Poukážem na niektoré zhodné znaky, ale aj na odlišnosti českej a quebeckej 

občiansko-právnej úpravy, ktorá slúžila ako inšpirácia pre českého zákonodarcu pri tvorbe 

predmetných ustanovení. Navzdory pomerne rozsiahlej úprave opatrovníckej rady, ktorú 

v občanském zákoníku nachádzame, je možné jej vytknúť radu nedostatkov, na ktoré taktiež 

poukážem. Keďže sa jedná o inštitút nový, ktorý až do účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., český 

právny poriadok nepoznal, pokúsim sa zhodnotiť aj potrebnosť jeho zákonného zakotvenia. 
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V závere tejto kapitoly zhodnotím previazanosť hmotne-právnych a procesných ustanovení, 

dotýkajúcich sa opatrovníckej rady. 

Predposledná, piata kapitola pojednáva a opatrovníctve právnických osôb. Explicitné 

zakotvenie možnosti súdu menovať hmotne-právneho opatrovníka právnickej osobe priniesol 

až účinný občanský zákoník, no toto zakotvenie predstavuje reakciu zákonodarcu na právnu 

prax predošlých rokov. Úvod kapitoly venujem dôvodom menovania opatrovníka právnickej 

osobe, a následne poukážem na kritéria, ktorých naplnenie je nevyhnutým predpokladom 

pre menovanie konkrétnej osoby opatrovníkom. V závere kapitoly priblížim povinnosti 

a pôsobnosť opatrovníka.  

Poslednú kapitolu som sa rozhodla venovať porovnaniu právnej úpravy opatrovníctva 

plnoletých osôb v Českej republike a Spolkovej republike Nemecko. V rámci tejto kapitoly 

sa budem snažiť o stručné zhrnutie nemeckej právnej úpravy opatrovníctva plnoletých osôb 

a jej  porovnanie s úpravou českou. V závere kapitoly sa pokúsim bližšie priblížiť 

problematiku nemeckých opatrovníckych spolkov a ich možné zakotvenie v prostredí českého 

právneho poriadku. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: V diplomovej práci sú všetky názvy právnych predpisov uvedené v pôvodnom znení. 

Pojem „majetok“ bez väzby na inštitút opatrovníctva je používaný ako ekvivalent pojmu 

„jmění“ v zmysle ustanovenia § 495 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V pôvodnom, 

českom jazyku sú však používané pojmy „opatrovník pro správu jmění“ a „opatrovník pro 

správu jmění dítěte“.  



5 

 

1 Historický vývoj inštitútu opatrovníctva 

1.1 Vývoj inštitútu opatrovníctva v rímskom práve 

Opatrovníctvo (cura) je právny inštitút známy už z rímsko-právnej úpravy. 

Zákon XII tabúľ – Lex duodecim tabularum – z roku 449 p. n. l., rozlišoval viacero druhov 

opatrovníctva. Podľa Zákona XII tabúľ slúžil inštitút opatrovníctva predovšetkým k ochrane 

ľudí duševne chorých, ako aj k ochrane márnotratníkov, či iných kategórií osôb obmedzených 

v spôsobilosti k právnemu jednaniu.1 Uvedené poukazuje na skutočnosť, že už rímske právo 

chápalo opatrovníctvo ako inštitút právnej ochrany. Opatrovník vykonával nad opatrovancom 

dôvernícku moc, ktorá bola vždy viazaná na určitý cieľ. So zreteľom na cieľ 

rozlišoval  Zákon XII tabúľ niekoľko druhov opatrovníctva.2 

Zákon XII tabúľ upravoval opatrovníctvo nad šialencom (cura furiosi), ktoré zákon 

označoval ako „cura agnatorum et gentilium“, tzn. opatrovníctvo agnátov a rodových 

príslušníkov. Úlohou opatrovníka bola nie len starostlivosť o majetok šialenca, ale aj o jeho 

osobu. Opatrovník spravidla jednal sám, vždy však s ohľadom na povahu ochorenia 

opatrovanca. Uzdravenie či smrť opatrovanca spôsobovalo zánik opatrovníctva. V prípade 

opatrovanca, ktorý mával „svetlé okamihy“, čím rozumieme prechodné obdobia, kedy 

sa zdravotný stav opatrovanca javil ako nezávadný, sa výkon opatrovníctva len zastavoval.3 

Opatrovníctvo, ktoré sa zriaďovalo nad mužom „sui iuris“, teda nad mužom 

svojprávnym, označoval Zákon XII tabúľ ako opatrovníctvo nad márnotratníkom (cura 

prodigi). Opatrovníctvo bolo zriaďované nad mužom, ktorý nehospodárne nakladal 

s majetkom zdedeným po predkoch v prípadoch, kedy hrozilo, že v dôsledku takéhoto 

nehospodárneho nakladania sa jeho rodina ocitne v tiaživej hospodárskej situácii. Úlohou 

opatrovníka bola kontrola a schvaľovanie majetkovo-právnych jednaní márnotratníka. 

Majetok, ktorý získal prodigus vlastnou prácou však kontrole opatrovníka nepodliehal. 

Rovnako tak prodigus vykonával aj všetky práva nemajetkovej povahy samostatne. 

                                                      
1 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2011, s. 196. ISBN 978-80-7380-334-6. 
2 REBRO, K., BLAHO, P. Rímske právo. 3., dopl. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 179.                     

ISBN 80-89047-53-X. 
3 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 151. ISBN 80-7179-031-1. 
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Opatrovníka spravidla ustanovil úrad na návrh, neskôr aj bez návrhu. Zvláštnosťou však je, 

že opatrovníctvo zanikalo bez úradného zásahu, polepšením márnotratníka.4 

Opatrovníctvo nad ochromenými (cura debilium) sa zriaďovalo v prípadoch, kedy 

osoba trpela telesnou vadou alebo ochorením, ktorého povaha nebola len dočasná. Telesná 

vada predstavovala len prekážku faktickú, rozhodujúci význam mali duševné ochorenia. 

Zákon XII tabúľ vylučoval zodpovednosť za jednanie osoby šialenej a zároveň zakotvoval 

povinnosť ustanoviť takejto osobe opatrovníka, ktorý za ňu jednal. Pôsobnosť opatrovníka 

bola určená vždy s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu.5 

Plaetoriov zákon z 2. stor. p. n. l. zaviedol opatrovníctvo nad maloletými (cura 

minorum). Zmyslom a účelom tohoto inštitútu bola ochrana maloletého (muža 

do veku 25 rokov). Povinnosťou opatrovníka, ktorého rímske právo označovalo ako „curator 

minoris“, bola ochrana plne spôsobilého, avšak neskúseného opatrovanca, ktorý o to požiadal 

pri zvlášť dôležitom právnom jednaní.6 Úlohou curatora minoris bola predovšetkým asistencia 

pri právnom jednaní maloletého. Opatrovník dával maloletému súhlas k jednaniu, 

ale jeho prítomnosť sa pri samotnom jednaní nevyžadovala. Súhlas mohol byť udelený 

akoukoľvek formou, a to aj dodatočne. Opatrovník taktiež spravoval majetok maloletého.7 

S ohľadom na ochranu záujmov opatrovanca bolo zvykom žiadať od opatrovníka garanciu, 

že svojou správou opatrovanca nepoškodí. Vzájomné nároky z opatrovníctva bolo možné 

uplatniť žalobou z obstarania cudzích záležitostí bez príkazu, ktorú Justinián konštruoval ako 

samostatný druh žaloby z opatrovníctva (actio curationis).8 

Majetok spravoval opatrovník majetku (curator bonorum). Jednalo sa o právny inštitút 

zriaďovaný za účelom ochrany majetkových záujmov osoby neprítomnej (cura absentis), 

poprípade za účelom správy pozostalosti (cura hereditatis), alebo majetku, na ktorý bol 

prehlásený konkurz (cura bonis distrahendis). Rímske právo chránilo taktiež majetkové 

                                                      
4 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 151. ISBN 80-7179-031-1. 
5 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 77–78, 151.                       

ISBN 80-7179-031-1. 
6 SOMMER, O., SPÁČIL, J. (ed.). Učebnice soukromého práva římského. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2011, s. 

186–187, 196. ISBN 978-80-7357-616-5. 
7 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 152. ISBN 80-7179-031-1. 
8 REBRO, K., BLAHO, P. Rímske právo. 3., dopl. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 180.                          

ISBN 80-89047-53-X. 
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záujmy nascitura, teda dieťaťa počatého, ale zatiaľ nenarodeného. O majetkové záujmy 

nascitura sa staral „curator ventris“, ktorý mohol byť menovaný len tehotnej žene.9 

 Rímske právo rozlišovalo okrem zmienených aj ďalšie druhy opatrovníctva. Uvedené 

preukazuje existenciu pomerne rozsiahlej právnej úpravy tohoto inštitútu v rímskom práve, 

čo nepochybne významným spôsobom ovplyvnilo ďalší vývoj a právnu úpravu opatrovníctva. 

1.2 Právna úprava inštitútu opatrovníctva podľa Všeobecného 

občanského zákoníku  

Všeobecný občanský zákoník (ABGB) z roku 1811, ktorý nadobudol účinnosť 

dňa  1.  1. 1812, vychádzal z prirodzeno-právnej teórie a bol inšpirovaný rímsko-právnou 

učenosťou. Jedná sa nepochybne o jeden z najvýznamnejších právnych kódexov vydaných 

na území Českej republiky. O kvalite spracovania občiansko-právnej úpravy v ABGB svedčí 

aj dlhé obdobie jeho platnosti. V roku 1918 boli recepčnou normou 10  prevzaté právne 

predpisy Rakúsko-uhorskej monarchie za právo novovziknutého Československého štátu. 

Pre historické české krajiny teda došlo aj k recepcii Všeobecného občanského 

zákoníku, 11 ktorý následne platil na území Českej republiky až do roku 1950, kedy 

bol nahradený občanským zákoníkem č. 141/1950 Sb. z. a n.12 

Systematicky bol Všeobecný občanský zákoník rozdelený na úvod a tri diely. Úvod 

pojednával o občianskych zákonoch všeobecne. Jednotlivé diely sa venovali problematike 

práva osobného a práva k veciam, pričom tretí diel obsahoval ustanovenia spoločné pre práva 

osobné a práva vecné.  

Právna úprava inštitútu opatrovníctva bola v rámci Všeobecného občanského zákoníku 

zaradená do dielu prvého, hlavy štvrtej, konkrétne do ustanovení § 269– 284. 

Všeobecný občanský zákoník uvádzal v diely prvom, hlave prvej, ktorá pojednávala 

o právach týkajúcich sa osobných vlastností a pomerov osôb, že zvláštna právna ochrana 

náleží osobám, ktoré nie sú spôsobilé samostatne si obstarávať vlastné záležitosti z dôvodu 

nedostatku veku, pre duševnú vadu alebo z iného dôležitého dôvodu. Zvláštna zákonná 

                                                      
9 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2011, s. 62–63. ISBN 978-80-7380-334-6. 
10 Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu československého. 
11 Na území Slovenska a v Podkarpatskej Rusi platilo právo uhorské. 
12 SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. Civilní kodexy: 1811–1950–1964. Brno: Doplněk, 1993. Edice učebnic 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 45., s. 19–28. ISBN 80-85765-08-X. 
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ochrana teda náležala deťom, nedospelým a maloletým,13 a rovnako tak aj osobám zúrivým, 

šialeným či blbým, ktoré neboli spôsobilé spravovať vlastné záležitosti či rozpoznať následky 

svojho jednania. Zákon tiež pamätal na osoby prehlásené súdom za márnotratníkov, 

ktoré potrebovali pomoc pri správe majetku, a v neposlednom rade aj na obce.14 

Hlava štvrtá dielu prvého zakotvovala právnu úpravu poručníctva a opatrovníctva. 

Zákon poskytoval zvláštnu právnu ochranu prostredníctvom vyššie uvedených inštitútov 

tým osobám, ktoré nepodliehali otcovskej starostlivosti a boli maloleté, alebo z iného dôvodu 

neboli spôsobilé spravovať vlastné záležitosti. Zákon dbal na ochranu záujmov takýchto osôb, 

ako aj na ochranu záujmov osôb iných, ktoré by mohli byť poškodené v dôsledku jednania 

opatrovanca či poručenca. Rozdiel medzi poručníkom a opatrovníkom bol výslovne uvedený 

v ustanovení § 188 ABGB, ktoré stanovilo, že úlohu poručníka je starostlivosť o osobu 

a majetok maloletého, zatiaľ čo úlohou opatrovníka je správa záležitostí osoby, ktorá nebola 

schopná obstarávať si svoje záležitosti sama, ale dôvod tejto neschopnosti nepramenil 

z nedostatku veku. V súvislosti s ustanovením § 188 ABGB je možné poukázať na logické 

pochybenie zákonodarcu, kde poručník bol charakterizovaný svojou funkciou a jej náplňou, 

avšak opatrovník dôvodom svojho menovania.15 

Súd menoval opatrovníka osobe, ktorá nebola spôsobilá samostatne spravovať svoje 

záležitosti a hájiť svoje práva, ak nepôsobila moc otcovská či poručenská. Opatrovníctvo bolo 

spravidla zriaďované nad maloletou osobou, ktorá vlastnila nehnuteľný majetok v inom kraji 

alebo cudzom štáte. Záležitosti plnoletej osoby boli spravované opatrovníkom v prípadoch, 

kedy plnoletý prepadol šialenstvu, blbosti, alebo ak bol prehlásený za márnotratníka. Právna 

ochrana vo forme opatrovníctva náležala aj osobám nenarodeným, neprítomným, 

hluchonemým a trestancom.16 

                                                      
13 Všeobecný občanský zákoník v ustanovením § 21 stanovil, že dieťaťom sa rozumie osoba pred uplynutím 7. 

roku života, nedospelcom bola osoba pred uplynutím 14. roku života a ako maloletého označoval osobu pred 

uplynutím 21. roku života. Hranica plnoletosti bola znížená z 24 rokov na 21 rokov zákonom č. 447/1919 Sb. z. 

a n., kterým sa znižuje vek nezletilosti. 
14 SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Občanské zákoníky: kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv 

a dobových komentářů. Ostrava: Key Publishing, 2012, s. 204. ISBN 978-80-7418-146-7. 
15 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na 

území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, díl prvý. Praha: Právnické kníhkupectví a nakladatelství V. Linhart, 

1935, s. 917–921. 
16 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na 

území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, díl prvý. Praha: Právnické kníhkupectví a nakladatelství V. Linhart, 

1935, s. 1060–1061. 
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Istú podobnosť s právnou úpravou účinnou v súčasnosti je možné pozorovať 

v prípadoch opatrovníctva maloletých detí. Všeobecný občanský zákoník zakotvoval 

povinnosť menovať opatrovníka maloletému dieťaťu v prípadoch, kedy dochádzalo 

k právnemu jednaniu medzi poručníkom a maloletým. V prípade právneho sporu medzi 

dvoma alebo viacerými maloletými, ktorí boli zastúpení jedným poručníkom, nesmel tento 

zastupovať žiadneho z nich. Poručník mal v takejto situácii povinnosť obrátiť sa na súd 

s návrhom, aby bol každému z maloletých menovaný opatrovník.17 Z uvedeného je zrejmá 

snaha zákonodarcu predchádzať situáciám pri ktorých by dochádzalo k stretu záujmov medzi 

vyššie uvedenými stranami právneho jednania, ako aj snaha riešiť už existujúce spory 

prostredníctvom kolízneho opatrovníka.  

Na práva a povinnosti opatrovníka sa primerane použili ustanovenia Všeobecného 

občanského zákoníku, ktoré upravovali práva a povinnosti poručníka. Zákon však rozlišoval 

medzi opatrovníkmi ustanovenými výhradne za účelom správy majetku opatrovanca na jednej 

strane, a na strane druhej opatrovníkmi, ktorí sa pri správe majetku opatrovanca súčasne 

starali aj o jeho osobu. S ohľadom na uvedené je nutné uviesť, že ustanovenia upravujúce 

práva a povinnosti poručníka platili len mutatis mutandis, tzn. s určitými odchýlkami, ktoré 

vyplývali jednak z ustanovení zákona, jednak z prirodzenej povahy veci.18 

Zákon v časti venovanej úprave inštitútu opatrovníctva odkazoval na zvláštny zákon 

o  tzv. poručníckych radách. Tieto mali byť zriadené na základe cisárskeho 

nariadenia  č.  276/1914  ř. z. Jednalo sa o kolektívne orgány s určitou miestnou pôsobnosťou, 

zriaďované za účelom podpory súdov pri výkone súdnictva vo veciach opatrovníctva 

a poručníctva. Podpora mala spočívať predovšetkým v informačnej činnosti rady, ktorá 

informovala súd o skutočnostiach rozhodných pre zriadenie predmetných inštitútov, 

či o potrebe predĺženia ich trvania, o výbere vhodných osôb pre výkon takejto funkcie, ako 

aj  o zanedbávaní výchovy a výživy v ich obvode. Súčasne mala podporovať súd pri výkone 

                                                      
17 SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Občanské zákoníky: kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv 

a dobových komentářů. Ostrava: Key Publishing, 2012, s. 232. ISBN 978-80-7418-146-7. 
18 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na 

území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, díl prvý. Praha: Právnické kníhkupectví a nakladatelství V. Linhart, 

1935, s. 1115–1116. 
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dozoru nad poručníkmi a opatrovníkmi. Predmetné nariadenie však nebolo vydané, a tak tento 

inštitút prakticky v účinnosť nikdy nevstúpil.19 

Zánik opatrovníctva spájal Všeobecný občanský zákoník so zmenou okolností. 

Opatrovníctvo zanikalo obstaraním záležitostí, za ktorých účelom bolo zriadené, taktiež 

v prípadoch, kedy odpadli prekážky pre ktoré nemohol opatrovanec obstarávať svoje 

záležitosti samostatne, ako aj v situácii, kedy sa správanie márnotratníka trvale zlepšilo. 

K zániku opatrovníctva dochádzalo aj v nadväznosti na skutočnosť, že osoba, ktorú zákon 

označoval ako šialenú či blbú, opätovne nadobudla zdravý rozum. Zánik opatrovníctva 

sa v poslednom uvedenom prípade viazal na lekárske posúdenie. 

1.3 Právna úprava inštitútu opatrovníctva podľa zákona č.  141/1950  Sb. 

a zákona č. 265/1949 Sb. 

Výsledkom tzv. „právnické dvouletky“20 sa stal v oblasti občianskeho práva občanský 

zákoník vydaný pod číslom 141/1950 Sb., s účinnosťou odo dňa 1. 1. 1951. Jeho prijatie 

znamenalo unifikáciu občiansko-právnej úpravy na území celého Československa.  

Systematika občanského zákoníku z roku 1950 sa značne odlišovala od predošlej 

právnej úpravy. Zákon bol rozdelený do šiestich častí, a to: ustanovenia úvodné, obecné 

ustanovenia, právo záväzkové a právo dedičské, a posledná časť obsahovala ustanovenia 

prechodné a záverečné. Do kódexu nebola okrem iného začlenená ani rodinne-právna úprava. 

Táto bola obsiahnutá v zákone č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, ktorý sa však inštitútu 

opatrovníctva dotýkal len okrajovo.  

Inštitút opatrovníctva upravoval občanský zákoník z roku 1950 v časti druhej, hlave 

štvrtej, ktorá pojednávala o zastúpení a plnej moci. Úprave tohoto inštitútu právnej ochrany 

bola ponechaná len pomerne skromná časť zákona, konkrétne ustanovenia §60–65.  

Zákonodarca v ustanovení § 60 OZ 1950 všeobecne vymedzil, akým osobám súd 

menuje opatrovníka. Išlo zásadne o osoby, ktoré neboli schopné sami spravovať svoje 

záležitosti a hájiť svoje práva. Predpokladom pre ustanovenie opatrovníctva bola skutočnosť, 

                                                      
19 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na 

území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, díl prvý. Praha: Právnické kníhkupectví a nakladatelství V. Linhart, 

1935, s. 1119–1120. 
20  Obdobie v rokoch 1948–1945, kedy došlo na území Československa ku kodifikácii všetkých základných 

právnych odvetví. 
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že takéto osoby nemali iného zákonného zástupcu, alebo tento za nich nemohol 

z akýchkoľvek dôvodov jednať.21 

Opatrovník bol vždy menovaný osobe, ktorú súd zbavil svojprávnosti či už úplne 

alebo z časti. Zbavenie svojprávnosti zákon považoval za tak závažný zásah do právneho 

postavenia jednotlivca, že takéto rozhodnutie náležalo učiniť výhradne súdu. Súd bol 

oprávnený úplne zbaviť svojprávnosti osobu staršiu šiestich rokov, ktorá nebola schopná 

samostatne si obstarávať vlastné záležitosti pre duševnú poruchu, ktorej povaha nebola len 

dočasná. Plnoletého mohol súd čiastočne zbaviť svojprávnosti, ak trpel duševnou poruchou, 

ktorej charakter bol trvalý, alebo ak podľahol závislosti na alkohole, či iných omamných 

látkach alebo jedoch, v dôsledku čoho nebol schopný obstarávať si svoje záležitosti 

samostatne. V takýchto prípadoch bola úlohou opatrovníka nie len starostlivosť o majetkové 

práva opatrovanca, ale aj zaistenie liečby predmetnej duševnej poruchy. Postavenie 

opatrovníka bolo konštruované obdobne ako postavenie rodiča či poručníka, pretože 

opatrovník jednal priamo za opatrovanca. Ak sa jednalo o osobu, ktorej svojprávnosť bola 

obmedzená z dôvodu závislosti na alkohole, či iných omamných látkach alebo jedoch, bolo 

povinnosťou opatrovníka snažiť sa aj o nápravu týchto povahových vád. V tomto prípade 

však opatrovník pri právnom jednaní len doplňoval vôľu opatrovanca. Z uvedeného vyplýva, 

že obsah funkcie opatrovníka sa líšil v závislosti na tom, či bol opatrovanec zbavený 

svojprávnosti úplne alebo z časti. 22 

Občanský zákoník priznával právnu ochranu vo forme opatrovníctva aj ďalším 

kategóriám osôb v prípadoch, kedy si to vyžadovala ochrana ich práv. Konkrétne sa jednalo 

o osoby neprítomné či neznáme, dieťa už počaté, ale ešte nenarodené, ako aj osoby, o ktorých 

zbavení svojprávnosti bolo zahájené súdne konanie, alebo ktoré boli so súhlasom súdu prijaté 

do psychiatrickej liečebne. Ako už vyplýva z vyššie uvedeného, právna ochrana bola priznaná 

a poskytovaná prostredníctvom opatrovníka jedincovi, ak boli kumulatívne splnené 

obe zákonné podmienky, tzn. muselo ísť o subjekt, ktorého postavenie bolo zhodné 

s niektorým z vyššie uvedených a zároveň bola daná potreba ochrany práv takéhoto subjektu.  

Občanský zákoník z roku 1950 neopomenul ani prípady akéhosi “zdvojeného” 

opatrovníctva, teda prípady, kedy bol osobe menovaný kolízny opatrovník. Súd kolízneho 

                                                      
21 Důvodová zpráva k zákonu č. 141/1950 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: [cit. 2016-10-05]. Dostupné z: 

http://psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_11.htm 
22 Důvodová zpráva k zákonu č. 141/1950 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: [cit. 2016-10-05]. Dostupné z: 

http://psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_11.htm 

http://psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_11.htm
http://psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_11.htm
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opatrovníka menoval v prípadoch hrozby stretu záujmov, pričom však stret samotný nemusel 

vôbec nastať. V súvislosti s nutnosťou ustanovenia kolízneho opatrovníctva kódex výslovne 

uvádzal prípady, kedy dochádzalo k právnemu jednaniu medzi opatrovancami toho istého 

opatrovníka alebo k vzniku iného ako opatrovníckeho právneho pomeru medzi opatrovníkom 

či jeho príbuzným na strane jednej a opatrovancom na strane druhej. Výnimkou boli prípady 

právnych jednaní, ktoré smerovali výhradne k prospechu opatrovanca. Uvedené platilo taktiež 

pre prípady hrozby stretu záujmov medzi rodičmi a deťmi, kedy zákon ukladal povinnosť 

súdu ustanoviť nad dieťaťom kolízne opatrovníctvo. 

Vo väčšine prípadov bol opatrovník menovaný súdom na základe zákona, avšak kódex 

umožňoval priznanie tejto formy právnej ochrany aj na žiadosť osoby, ktorá trpela telesnou 

vadou spôsobujúcou jej potiaže pri spravovaní vlastných záležitostí a pri hájení svojich práv. 

Obdobie, na ktoré bol opatrovník menovaný, ako aj rozsah jeho oprávnení určil súd 

s ohľadom na požiadavky žiadateľa. Opatrovanec bol naďalej spôsobilý ku všetkým právnym 

jednaniam, ktoré neboli rozhodnutím súdu zverené opatrovníkovi.23 

Inštitútu opatrovníctva sa okrajovo dotýkal aj zákon č. 265/1949 Sb. o právu 

rodinném. V hlave druhej, časti tretej uvedeného zákona bolo zakotvené oprávnenie súdu 

ustanoviť dieťaťu opatrovníka pre správu majetku. Súd tak mohol učiniť v prípadoch, kedy 

rodič neplnil riadne povinnosti vyplývajúce z jeho rodičovskej moci a súčasne to súd 

považoval za potrebné.  

Občanský zákoník z roku 1950 v ustanovení § 65 odkazoval na zákon o právu 

rodinném, konkrétne na jeho ustanovenia o poručníctve, 24  ktoré sa primerane použili 

aj v prípade inštitútu opatrovníctva. S prihliadnutím ku skutočnosti, že inštitút opatrovníctva 

je v niektorých prípadoch (napr. v prípade opatrovníctva osoby zbavenej svojprávnosti) 

svojím obsahom podobný inštitútu poručníctva, bolo v záujme jednotnosti právnej úpravy 

zakotvené do občanského zákoníku z roku 1950 práve ustanovenie § 65.25 

Zániku opatrovníctva venoval občanský zákoník z roku 1950 jediné ustanovenie. 

Zákon rozlišoval celý rad dôvodov na základe ktorých dochádzalo k zriadeniu opatrovníctva, 

                                                      
23 Důvodová zpráva k zákonu č. 141/1950 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: [cit. 2016-10-05]. Dostupné z: 

http://psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_11.htm 
24 Inštitú poručníctva upravoval zákon č. 265/1949 Sb., v hlave III., v ustanoveniach §78–90. 
25 Důvodová zpráva k zákonu č. 141/1950 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: [cit. 2016-10-05]. Dostupné z: 

http://psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_11.htm 

http://psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_11.htm
http://psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_11.htm
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a preto nemohli byť jednotné ani dôvody jeho zániku. 26  Dôvody zániku však boli 

formulované len všeobecne. Opatrovníctvo, ktoré nezaniklo zo svojej povahy samo, zrušil súd 

akonáhle pominuli dôvody, pre ktoré bolo zriadené. Opatrovníka menovaného na žiadosť 

osoby trpiacej telesnou vadou súd odvolal bez zbytočného odkladu potom, čo o zrušenie 

takáto osoba požiadala. 

1.4 Vývoj právnej úpravy inštitútu opatrovníctva po roku 1964 

Koncom 50. rokov sa začali objavovať názory, že občanský zákoník z roku 1950 

nereflektuje novovznikajúce pomery, ktoré sa v spoločnosti objavovali v súvislosti s vývojom 

socializmu. Pod vplyvom spoločenských zmien a v nadväznosti na  prípravu a prijatie ústavy 

v roku 1960, 27  sa začalo uvažovať o vydaní nového občiansko-právneho kódexu. 28 

Občanský zákoník bol prijatý v roku 196429 a nadobudol účinnosť ku dňu 1. 4. 1964. Reforma 

občianskeho práva priniesla okrem prijatia občanského zákoníku aj prijatie ďalších dvoch 

samostatných kódexov, hospodářského zákoníku30  a zákoníku medzinárodního obchodu,31 

ktoré boli chápané ako jeden celok, tvoriaci základ vtedajšieho občianskeho 

práva. Výsledkom tohoto reformačného obdobia bolo aj prijatie zákoníka práce32 a nového 

rodinne-právneho kódexu33. Vyššie uvedené kódexy boli považované za významné právne 

predpisy s občanským zákoníkem súvisiace.34 

Občiansko-právna úprava prijatá v 60. rokoch 20. storočia priniesla nemalé zmeny 

v právnej úprave súkromno-právnych vzťahov. Výnimkou nebola ani oblasť zastúpenia, 

konkrétne opatrovníctva. Inštitút opatrovníctva upravoval občanský zákoník aj zákon 

o rodině. Vývoj právnej úpravy tohoto inštitútu od roku 1964 až do účinnosti 

zákona  č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, je možné rozdeliť na dve etapy, kde medzníkom 

bola novela  č.  91/1998  Sb., kterou se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. 

                                                      
26 Důvodová zpráva k zákonu č. 141/1950 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: [cit. 2016-10-05]. Dostupné z: 

http://psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_11.htm 
27 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. 
28SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Občanské zákoníky: kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv 

a dobových komentářů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2012, s. 24. ISBN 978-80-7418-146-7. 
29 Zákon č. 40/1964 Sb., občnský zákoník. 
30 Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník. 
31 Zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v medzinárodním obchodním styku. 
32 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 
33 Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině.  
34  KUKLÍK, J., Vývoj československého práva 1945–1989. Praha: Linde, 2009, s. 524–525.                                

ISBN 978-80-7201-741-6. 
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Právna úprava opatrovníctva bola v občanském zákoníku z roku 1964 zaradená 

do časti prvej, hlavy tretej, ktorá sa venovala úprave zastúpenia. Systematika kódexu 

vyjadrovala podradenie opatrovníctva pod zákonné zastúpenie. Jednotlivé prípady zákonného 

zastúpenia výslovne uvádzal právny predpis. Takýmto právnym predpisom však nemusel byť 

len občanský zákoník. Typickým príkladom bol zákon o rodině, na ktorý občanský zákoník 

priamo odkazoval prostredníctvom ustanovenia § 27 odst. 1. Prípadom zákonného zastúpenia 

bolo aj zastúpenia založené na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. 35 

V súlade s ustanovením § 27 odst. 2 OZ 1964 súd menoval opatrovníka občanovi, 

ktorého zbavil spôsobilosti k právnemu jednaniu, či jeho spôsobilosť obmedzil. Úlohou 

opatrovníka bolo zastúpenie opatrovanca pri právnom jednaní ku ktorému nebol sám 

opatrovanec spôsobilý. Rozsah zastúpenia vyplýval z rozhodnutia súdu, ktorým bol občan 

spôsobilosti k právnemu jednaniu zbavený, či ktorým bola jeho spôsobilosť obmedzená. 

Zákon36 síce ukladal predsedovi senátu povinnosť ustanoviť v takýchto prípadoch občanovi 

opatrovníka, avšak vtedajšia právna úprava úplne opomenula riešenie otázky, či má osoba, 

ktorú súd ustanovil opatrovníkom, povinnosť túto funkciu prijať. K vzniku takejto právnej 

povinnosti sa vyžadovalo jej výslovné zákonné zakotvenie, ktoré ale občanský zákoník 

neobsahoval. Zákon o rodině síce uvádzal, že funkcia opatrovníka je čestnou povinnosťou, 

avšak uvedené sa vzťahovalo len na prípady opatrovníctva maloletých osôb. Naviac 

je potrebné uviesť, že zmienená čestná povinnosť nie je povinnosťou právnou. Predmetnú 

otázku vyriešila judikatúra. Už v pomerne krátkom čase po prijatí novej občiansko-právnej 

úpravy Krajský súd v Ústí nad Labem v rozhodnutí sp. zn. 7 Co 206/66 judikoval, že pre 

menovanie konkrétnej osoby opatrovníkom, sa vždy vyžaduje jej súhlas s prevzatím 

funkcie. 37  Stotožňujem sa s právnym názorom vyjadreným v uvedenom rozhodnutí. 

Vychádzam zo skutočnosti, že inštitút opatrovníctva je inštitútom právnej ochrany, ktorého 

účelom je ochrana práv a záujmov opatrovanca. Naplnenie tohoto účelu by však bolo ťažko 

dosiahnuteľné v prípade, kedy by bola osoba k výkonu funkcie opatrovníka nútená. Je možné 

predpokladať, že osoba menovaná do funkcie opatrovníka proti svojej vôli, by o opatrovanca 

nejavila skutočný záujem a pri právnom jednaní by volila alternatívy najjednoduchšie, ktoré 

                                                      
35 KRATOCHVÍL, Z., (ed.). Nové občanské právo. 1. vyd. Praktické příručky. Praha: Orbis, 1965, s. 87. 
36 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řad. 
37 Rozhodnutie Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. srpna 1966, sp. zn. 7 Co 206/66 [R  14/1967 civ.], 

[online]. Praha: [cit. 2016-10-07]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptcojwg5pxexzrgrpwg2lw 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojwg5pxexzrgrpwg2lw
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojwg5pxexzrgrpwg2lw
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však vždy nemusia byť pre opatrovanca najpriaznivejšie. Domnievam sa, že súhlas osoby 

s menovaním do funkcie poskytuje aspoň čiastočne záruku jej riadneho výkonu. 

Povinnosti opatrovníka neboli obmedzené len na právne jednanie za zastúpeného, 

ale mohli byť na základe právneho predpisu rozšírené. Typickým príkladom je rozšírenie 

povinnosti aj na správu majetku opatrovanca, kde v prípadoch bežnej správy bol opatrovník 

oprávnený jednať samostatne. V prípadoch správy nad rámec bežnej si však jednanie 

opatrovníka vyžadovalo schválenie súdom, keďže jedine súd bol orgánom oprávneným 

schváliť, či je to ktoré jednanie skutočne v súlade so záujmami chránenej osoby. Tento 

záujem spočíval predovšetkým v zachovaní majetku, alebo v použití majetku či výnosu 

z majetku v prospech opatrovanca, na uspokojenie jeho oprávnených potrieb. Súd schvaľoval 

jednanie opatrovníka až potom, čo bol jeho obsah známy, teda potom, čo bolo konkrétne 

jednanie učinené. Z uvedeného je zrejmé, že nebolo vôbec možné udeliť akési paušálne 

schválenie právnych jednaní činených opatrovníkom. Jednotlivé právne jednania činené 

opatrovníkom boli súdom schvaľované v rámci opatrovníckeho konania, alebo konania 

vo veci starostlivosti o maloletého.38 

Občanský zákoník z roku 1964 zabezpečoval prostredníctvom ustanovenia § 29 aj 

ochranu záujmov osôb neznámeho pobytu, keď zakotvoval možnosť menovať takýmto 

osobám opatrovníka v prípadoch, kedy to vyžaduje ochrana ich záujmov, alebo záujmov 

spoločnosti. Zákon zároveň umožňoval za účelom ochrany záujmov zastúpeného 

či spoločnosti menovať občanovi opatrovníka aj z iného závažného dôvodu. Takýmto 

závažným dôvodom mohla byť napríklad neprítomnosť občana na území republiky, 

v dôsledku čoho bol styk s takýmto občanom krajne obtiažny. V súlade s uvedeným 

ustanovením bolo možné menovať opatrovníka aj nasciturovi, teda dieťaťu už počatému, 

avšak ešte nenarodenému. Relevantnosť právneho jednania opatrovníka sa viazala 

na predpoklad, že dieťa sa narodí živé. 39  Narodenie živého dieťaťa bolo požiadavkou 

obligatórnou. Jednalo sa o právnu skutočnosť, ktorá mala za následok vznik subjektu 

právneho vzťahu, teda subjektu, ktorý má byť zastúpený. 

Problematiku kolízneho opatrovníctva upravovalo ustanovenie § 30 OZ 1964. Kolízny 

opatrovník bol považovaný za osobitného zástupcu, ktorého súd menoval v prípadoch stretu 

záujmov zákonného zástupcu na jednej strane a zastúpeného na strane druhej, či v prípadoch 

                                                      
38 KRATOCHVÍL, Z., (ed.). Nové občanské právo. 1. vyd. Praktické příručky. Praha: Orbis, 1965, s. 89–90. 
39 KRATOCHVÍL, Z., (ed.). Nové občanské právo. 1. vyd. Praktické příručky. Praha: Orbis, 1965, s. 88–89. 
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stretu záujmov osôb zastúpených tým istým zákonným zástupcom. S ohľadom na právnu 

úpravu účinnú v  60. rokoch, ako aj právnu úpravu účinnú v súčasnosti je možné poznamenať, 

že stret záujmov zástupcu a zastúpeného je prekážkou na strane zástupcu, ktorá vylučuje 

zastúpenie takouto osobou. Výnimkou neboli ani prípady stretu záujmov rodičov a detí, 

poprípade detí tých istých rodičov. V súlade so zákonom o rodině platilo, že v situáciách kedy 

dieťa nemôže byť zastúpené rodičom, ustanoví mu súd osobitného opatrovníka. 40 

Do pôsobnosti osobitného zástupcu patrili len tie právne jednania, ktorých sa dotýkala kolízia 

záujmov, preto súčasne s učinením predmetného jednania končila funkcia opatrovníka 

a nebolo potrebné ho s funkcie zvlášť odvolávať.41 Funkcia opatrovníka bola teda obmedzená 

nie len časovo, ale aj účelom, pre ktorý bol menovaný.  

Opatrovníctvo maloletých osôb upravoval zákon o rodině v hlave piatej, ktorá 

pojednávala o zastúpení maloletého v prípadoch, kedy rodičia nemohli vykonávať svoje práva 

a povinnosti.  

V súlade so zákonom o rodině bol súd oprávnený menovať opatrovníka maloletému, 

ktorého rodičia zomreli, boli pozbavení rodičovských práv alebo v prípade, kedy rodičia 

maloletého neboli plne spôsobilí k právnemu jednaniu. Povinnosťou opatrovníka bolo nie len 

zastúpenie maloletého a správa jeho vecí, ale aj výchova maloletého. Zákon o rodině hovoril 

o funkcii opatrovníka ako o čestnej povinnosti. Opatrovník vykonával práva a povinnosti 

vo vzťahu k maloletému namiesto rodičov, čo bolo dôsledkom zjednotenia inštitútu 

poručníctva a opatrovníctva. Došlo aj k zjednoteniu terminologickému, keď pojem poručník 

a pojmy s ním súvisiace boli nahradené termínom opatrovník a opatrovníctvo. Východiskom 

tohoto zjednotenia bola potreba zaistenia výchovy a zastúpenia maloletého, ktorého rodičia 

zomreli či neboli spôsobilí vykonávať rodičovské práva. V porovnaní so staršou právnou 

úpravou je možné pozorovať zmeny predovšetkým v obsahu práv a povinností opatrovníka. 

Zákon o rodině sa sústreďoval na výchovnú stránku funkcie, pričom predchádzajúca právna 

úprava bola orientovaná primárne na správu majetku maloletého.42 

Opatrovníkom maloletého mohol byť jeho príbuzný alebo iný občan, poprípade 

okresný národný výbor. Predpokladom menovania určitej fyzickej osoby opatrovníkom bol 

spôsob života, ktorý poskytoval záruku výkonu funkcie v prospech maloletého a v prospech 

                                                      
40 Srov. ustanovenie § 37 odst. 2, 3 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. 
41 KRATOCHVÍL, Z., (ed.). Nové občanské právo. 1. vyd. Praktické příručky. Praha: Orbis, 1965, s. 89. 
42  Důvodová zpráva k zákonu č. 94/1963 Sb., o rodině [online]. Praha: [cit. 2016-10-11]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0146_04.htm - _d 

http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0146_04.htm#_d
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spoločnosti. Zákon o rodině kládol dôraz na výber vhodnej osoby opatrovníka, keďže tento 

mal nahrádzať rodiča maloletého. Pri výbere vhodnej osoby bol zohľadňovaný vzťah 

potencionálneho opatrovníka k spoločnosti a zároveň aj to, či jeho osobné vlastnosti 

poskytujú záruku riadneho výkonu funkcie. Dôvodová správa k zákonu o rodině deklarovala, 

že opatrovníkom by mal byť prednostne ustanovený niektorý z príbuzných maloletého 

dieťaťa, ktorý má k maloletému vybudovaný citový a osobný vzťah, pretože existencia 

takéhoto vzťahu napomáha k napĺňaniu výchovných cieľov. 43  V súvislosti s výchovou 

maloletej osoby bola jednou zo zákonných povinností opatrovníka aj spolupráca so školou 

a spoločenskými organizáciami, kultúrno-výchovnými, osvetovými a zdravotníckymi 

zariadeniami.  

Zákon o rodině výslovne stanovoval, že opatrovník osobne zodpovedá spoločnosti 

za riadny výkon funkcie. Výkon tejto funkcie súčasne podliehal aj pravidelnej súdnej 

kontrole. Uvedený zákon podmieňoval každé rozhodnutie v podstatnej záležitosti týkajúcej 

sa dieťaťa schválením zo strany súdu. Takouto podstatnou záležitosťou mohla byť napríklad 

voľba povolania či rozhodnutie o odmietnutí dedičstva. Opatrovník sa funkcie ujímal 

zložením sľubu do rúk predsedu senátu. Týmto sľubom sa opatrovník zaväzoval k riadnemu 

plneniu povinností vyplývajúcich z jeho funkcie a tiež k tomu, že bude rešpektovať pokyny 

súdu. Po zložení sľubu opatrovník obdržal listinu obsahujúcu poverenie k výchove 

a zastupovaniu dieťaťa.44 

Uvoľnenie opatrovníka z funkcie patrilo do právomoci súdu. Súd mohol o uvoľnení 

z funkcie rozhodnúť  na návrh a z dôležitých dôvodov aj bez návrhu. Za takýto dôležitý 

dôvod bolo možné považovať dlhodobú neprítomnosť opatrovníka, chorobu, ktorá mu bránila 

vo výkone práv a povinností či jeho závažnú trestnú činnosť. Dôvodová správa k zákonu 

o rodině uvádzala, že zakotvenie možnosti súdu odvolať opatrovníka z funkcie na návrh, 

ako aj bez návrhu, vychádzalo zo zásady, že nikomu nemôžu byť proti jeho vôli uložené 

povinnosti z tejto funkcie vyplývajúce. 

Od uvoľnenia opatrovníka z funkcie je potrebné odlíšiť zánik opatrovníctva, 

ku ktorému mohlo dôjsť aj bez rozhodnutia súdu. Zánik opatrovníctva výslovne 

neupravoval občanský zákoník ani zákone o rodině. Dôvody zániku opatrovníctva mohli byť 

                                                      
43 SVOBODA, J., KABÁT, J. Zákon o rodine a súvisiace predpisy. Edícia Zákoníky. Vyd. 1. Bratislava: Obzor, 

1985, s. 127–129. 
44 SVOBODA, J., KABÁT, J. Zákon o rodine a súvisiace predpisy. Edícia Zákoníky. Vyd. 1. Bratislava: Obzor, 

1985,  s. 130–131. 
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rôzne. Ako príklad je možné uviesť smrť opatrovanca, a ak bol opatrovanec osobou 

maloletou, tak aj dosiahnutie plnoletosti (popr. aj uzatvorenie manželstva po dovŕšení 

16.  roku veku), alebo prihlásenie osoby, ktorej pobyt nebol doposiaľ známy.  

1.4.1 Zmeny právnej úpravy opatrovníctva súvisiace s novelou č.  91/1998  Sb., 

kterou sa mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 

Právna úprava opatrovníctva sa v období od roku 1964 až do účinnosti 

zákona  č.  89/2012 Sb., zmenila viackrát, no najvýznamnejšie zmeny priniesla práve novela 

prijatá zákonom č.  91/1998  Sb., radou publikácií označovaná aj ako veľká novela.  

Terminologické zmeny v právnej úprave predmetného inštitútu bolo možné pozorovať 

aj v súvislosti s novelou prijatou zákonom č.  509/1991 Sb., kterou se mění, doplňuje 

a upravuje občanský zákoník. Táto nadobudla účinnosť dňa 1. 1. 1992. Občanský zákoník 

upustil od pojmu občan, ktorý nahradil pojmom fyzická osoba. Dôvodová správa 

k zákonu č. 509/1991 Sb., deklarovala, že zmena terminológie pramení z nového pojatia 

subjektivity, ako aj z nového pojatia rovnosti subjektov občiansko-právnych vzťahov. 

Je zjavné, že zmenou terminológie došlo k rozšíreniu okruhu subjektov, ktorým zákon 

zaručoval ochranu prostredníctvom inštitútu opatrovníctva, keďže takýmto subjektom 

od účinnosti zmienenej novely  už nebol len občan, ale bola ním každá fyzická osoba.  

Veľká novela zákona o rodině sa dotkla aj občanského zákoníku a občanského 

soudního řádu. Podnetom k novelizácii rodinného práva bola potreba právnej praxe upresniť 

celý rad zákonných ustanovení  a doplniť ustanovenia v oblasti ochrany maloletých detí 

a rozvodového práva. 45 Za najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela priniesla je možné označiť 

jednak návrat k pôvodnému rozlíšeniu inštitútu opatrovníctva a inštitútu poručníctva a taktiež 

podrobnú úpravu správy majetku maloletého dieťaťa. 

Na rozdiel od právnej úpravy účinnej pred veľkou novelou, opatrovník už nebol 

menovaný maloletému, ktorého rodičia zomreli, boli pozbavený rodičovskej zodpovednosti 

alebo neboli spôsobilí k právnemu jednaniu. Za účelom ochrany práv a záujmov maloletých 

detí, im v uvedených prípadoch menoval súd poručníka. Na rozdiel od poručníka, opatrovník 

nahrádzal rodičov maloletého len v obmedzenom rozsahu. Práva a povinnosti rodičov 

vykonával opatrovník len čiastočne, pričom ich rozsah vymedzil súd v rozhodnutí s ohľadom 

                                                      
45 MAYEROVÁ, Z., ŠŤOVÍČEK, J. Zákon o rodině s komentářem. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 7. 

ISBN 80-85963-84-1. 
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na účel, pre ktorý bol opatrovník ustanovený tak, aby bola ochrana záujmov maloletého plne 

zabezpečená. V súlade s ustanovením § 83 ZOR bol opatrovník menovaný maloletej osobe 

v prípadoch, kedy hrozil stret záujmov zákonného zástupcu a dieťaťa či viacerých detí tých 

istých rodičov. Na rozdiel od právnej úpravy inštitútu zastúpenia v občanskom zákoníku, kde 

prekážkou zastúpenia bol až faktický stret záujmov zástupcu a zastúpeného (popr. viacerých 

osôb zastúpených tým istým zástupcom), bola v prípade zákonného zastúpenia medzi rodičmi 

a deťmi prekážkou už samotná hrozna stretu záujmov.46 Ďalšími dôvodmi pre menovanie 

opatrovníka maloletému, bolo ohrozenie jeho majetkových záujmov alebo obmedzenie 

rodičovskej zodpovednosti. Zvláštnym typom opatrovníka bol opatrovník menovaný dieťaťu 

v súdnom konaní o osvojení, kedy tento zastupoval dieťa len v súvislosti s otázkou udelenia 

súhlasu s osvojením. Zákonodarca všeobecne formuloval možnosť menovať opatrovníka 

maloletému aj v iných, ako zákonom explicitne vymedzených prípadoch, ak si to vyžadovala 

ochrana jeho záujmov.47 

Novela zaviedla nový inštitút tzv. majetkového opatrovníka, ktorý reflektoval zmenu 

spoločenských pomerov, kedy sa čoraz častejšie objavovali prípady keď dieťa dedením alebo 

uplatnením restitučných nárokov získalo značný majetok.48 Súd teda menoval maloletému 

majetkového opatrovníka v prípade ohrozenia jeho majetkových záujmov. Inštitút 

mal uplatnenie predovšetkým v situáciách, kedy sami rodičia neboli z objektívnych dôvodov 

schopní hájiť majetkové záujmy maloletého, resp. spravovať jeho aktíva a pasíva, teda veci, 

práva a záväzky, ktoré mali určitú hospodársku hodnotu a nevyužili možnosť poveriť správou 

kvalifikovaného odborníka. Takýmto objektívnym dôvodom mohol byť napríklad nepriaznivý 

zdravotný stav, nedostatok znalostí alebo  komplikovaná správa. Dôvodom menovania 

majetkového opatrovníka však mohla byť aj skutočnosť, že rodičia maloletého pri správe 

porušili svoje povinnosti, vystavovali majetok neprimeraným rizikám alebo užívali majetok 

k uspokojeniu vlastných potrieb.49 V závislosti na rozsahu správy súd uvážil, koho ustanoví 

opatrovníkom. Pokiaľ mala byť opatrovníkom menovaná fyzická osoba, musela byť plne 

spôsobilá k právnemu jednaniu, spôsob jej života musel zaručovať riadny výkon funkcie 

a s menovaním do funkcie opatrovníka musela vysloviť súhlas. Opatrovníkom mohol byť 

                                                      
46 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 1998, s. 227. ISBN 80-7239-192-5. 
47 MAYEROVÁ, Z., ŠŤOVÍČEK, J. Zákon o rodině s komentářem. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 

128., 147–148. ISBN 80-85963-84-1. 
48 NYKODÝM, J. Novela zákona o rodině (zák. č. 91/1998 Sb. zák.) In: Bulletin advokacie č. 8/1998.  [online]., 

s. 20. Praha: [cit. 2016-10-13]. Dostupné z: http://www.cak.cz/assets/files/178/BA_98_08.pdf 
49 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 1998, s. 231. ISBN 80-7239-192-5. 

http://www.cak.cz/assets/files/178/BA_98_08.pdf
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menovaný príbuzný maloletého, osoba jemu blízka, ale aj advokát či iný odborník. Z dikcie 

zákona ale vyplýva, že v prípadoch kedy sa jednalo o správu majetku značného rozsahu, 

sa ako najvhodnejšie riešenie javilo menovať opatrovníkom takú fyzickú osobu, ktorá 

má v oblasti správy majetku odborné znalosti, 50  poprípade právnickú osobu s potrebnými 

znalosťami a zameraním, či orgán sociálno-právnej ochrany detí, 51  ktorý mal na rozdiel 

od  fyzickej a právnickej osoby povinnosť funkciu opatrovníka prijať.  

Súčasne s menovaním majetkového opatrovníka mal súd povinnosť vymedziť 

aj rozsah majetku, ktorý mal byť spravovaný a určiť, ako má či naopak nesmie byť s jeho 

jednotlivými časťami nakladané. Súd predovšetkým stanovil spôsob výkonu vecných práv, 

vrátane práva vlastníckeho, práva z duševného vlastníctva, záväzkových práv a práva 

k cenným papierom. 52  Opatrovník nesmel pri správe majetku maloletého činiť právne 

jednania predstavujúce neprimerané riziko, a to ani vtedy, ak mohli potencionálne 

predstavovať podstatný nárast spravovaných aktív. Pri porušení súdom uložených povinností, 

zodpovedal opatrovník za prípadnú škodu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

Na riadny výkon funkcie opatrovníka dohliadal súd, čo sa v praxi najčastejšie prejavovalo 

predkladaním správ o spravovanom majetku maloletého súdu. Ak súd došiel k záveru, 

že opatrovník riadne neplnil svoje povinnosti, mohol ho z funkcie odvolať a opatrovníkom 

menovať inú vhodnú osobu. Súd mal možnosť podmieniť konkrétne jednanie opatrovníka 

predchádzajúcim súhlasom súdu. To slúžilo ako preventívny prostriedok, ktorý mal 

poskytovať záruku najvyššej možnej ochrany záujmov dieťaťa.53 

Napriek absencii výslovnej zákonnej úpravy je možné dovodiť, že funkcia opatrovníka 

zanikala najneskôr dosiahnutím plnoletosti opatrovanca. Zánik funkcie mohol nastať aj 

v dôsledku rozhodnutie súdu, splnením povinnosti, ktorú súd v uznesení uložil opatrovníkovi, 

alebo odpadnutím dôvodu pre ktorý bolo opatrovníctvo zriadené. V súvislosti s ukončením 

funkcie mal majetkový opatrovník povinnosť predložiť súdu vyúčtovanie zo správy majetku 

dieťaťa. Zákon priznával majetkovému opatrovníkovi právo požadovať úhradu nutných 

                                                      
50 Takouto osobou mohol byť napr. advokát alebo daňový poradca. 
51 HRUŠÁKOVÁ, M., Zákon o rodině: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 134. ISBN 80-7179-912-2. 
52 RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva – Instituty rodinného práva. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 1999, s. 121. ISBN 80-7179-182-2. 
53 MAYEROVÁ, Z., ŠŤOVÍČEK, J. Zákon o rodině s komentářem. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 69, 

147–148. ISBN 80-85963-84-1. 
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výdavkov  a primeranú odmenu z výnosu z majetku dieťaťa. Primeranosť odmeny a jej 

konkrétnu výšku určil súd vždy s prihliadnutím k okolnostiam konkrétneho prípadu.54 

  

                                                      
54 HRUŠÁKOVÁ, M. Zákon o rodině: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 136–137. 

ISBN 80-7179-912-2. 
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2 Opatrovníctvo v pojatí účinnej právnej úpravy 

Práce na rekodifikácii českého súkromného práva boli zavŕšené prijatím 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nového zákona upravujúceho problematiku 

obchodných spoločností a družstiev 55  a zákona o medzinárodnom práve súkromnom. 56 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2014 a nahradil tak 

občanský zákoník z roku 1964. Ideovým zdrojom rekodifikácie bol vládny návrh občanského 

zákoníku bývalého Československa z roku 1937, ktorý bol inšpirovaný rakúskym ABGB 

z roku 1811 v konfrontácii s novšími európskymi zákonníkmi.57 Občanský zákoník sa stal 

univerzálnym kódexom súkromného práva, do ktorého je zaradená aj úprava rodinného práva, 

ktorá tvorí jeho integrálnu súčasť.58 

S opatrovníctvom sa stretávame v práve hmotnom aj procesnom. V rámci súkromného 

práva hmotného ďalej rozlišujeme opatrovníctvo človeka a opatrovníctvo právnickej osoby. 

Právna úprava opatrovníctva je v súčasnosti v občanskom zákoníku obsiahnutá jednak v časti 

prvej, teda v obecnej časti, jednak v časti druhej, upravujúcej rodinne-právne vzťahy, 

do ktorej zákonodarca zaradil ustanovenia týkajúce sa opatrovníctva detí. V rámci obecnej 

časti nachádzame ustanovenia upravujúce uvedený inštitút na dvoch miestach, konkrétne 

v hlave druhej, ktorá upravuje postavenie osôb, ako aj v hlave tretej, ktorá pojednáva 

o zastúpení. Úprava opatrovníctva detí bola v rámci časti druhej zaradená do hlavy tretej, 

ktorá sa venuje poručníctvu a iným formám starostlivosti o dieťa. Ustanovenia upravujúce 

opatrovníctvo maloletých detí majú povahu lex specialis voči ustanoveniam upravujúcim 

inštitút opatrovníctva, zakotveným v obecnej časti občanského zákoníku.59 Základom právnej 

úpravy opatrovníctva detí sú však ustanovenia upravujúce tento inštitút obsiahnuté v obecnej 

časti kódexu.60 

                                                      
55 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
56 Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 
57 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: [cit. 2016-10-14]. Dostupné z: 

http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf 
58  DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 95–96. ISBN 978-80-7552-187-3. 
59 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2016, s.143. ISBN 978-80-7478-325-8. 
60 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: [cit. 2016-10-17]. Dostupné z: 

http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf 

http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf
http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf
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2.1 Pojem opatrovníctva 

V súlade s ustanovením § 457 OZ, je možné opatrovníctvo definovať ako inštitút 

právnej ochrany, ktorého podstatou je ochrana záujmov a naplňovanie práv opatrovanca. 

Jedná sa o náhradnú právnu ochranu osoby, ktorá si nemôže svoje právne záležitosti obstarať 

sama buď vôbec, alebo si ich môže obstarať len nedostatočným spôsobom, a to 

z najrôznejších dôvodov.61  

Právnym dôvodom vzniku zastúpenia vo forme opatrovníctva je primárne rozhodnutie 

súdu, avšak od účinnosti občanského zákoníku, sa v právnom poriadku objavuje aj forma 

zastúpenia, ktoré vzniká prvotne na základe vôle zastúpeného či vôle zástupcu, ktorú 

zastúpený výslovne nespochybnil. Konkrétne sa jedná o prípady, kedy je opatrovník povolaný 

prostredníctvom predbežného prehlásenia, ako aj o prípady zastúpenia členom domácnosti. 

Podmienkou účinnosti takéhoto prejavu vôle je síce schválenie súdom, ale súd má len 

obmedzenú možnosť takéto právne jednanie neschváliť.62 

Opatrovníctvo sleduje predovšetkým presadzovanie právnych záujmov opatrovanca. 

Ochrana, ktorú inštitút opatrovníctva predstavuje, nie je obmedzená len na ochranu 

majetkových záujmov a záležitostí týkajúcich sa hmotných potrieb, ale vzťahuje sa na všetky 

súkromno-právne záujmy zastúpeného. Zvýšenú mieru ochrany opatrovanca garantuje 

aj pravidlo zakotvené v ustanovení § 440 odst. 1 OZ, všeobecne platné pre zastúpenie, ktoré 

stanovuje, že zastúpeného nezaväzuje právne jednanie zástupcu, ktorým tento prekročil svoje 

oprávnenie vyplývajúce zo zastúpenia, pokiaľ takéto jednanie nebolo bez zbytočného odkladu 

schválené. Na princíp zvýšenej ochrany opatrovanca je potrebné dbať aj pri výklade 

jednotlivých zákonných ustanovení. S ohľadom na uvedené platí, že zdanlivým právnym 

jednaním je jednanie opatrovníka, ktoré je v rozpore so záujmami opatrovanca. To platí 

aj v prípade, kedy hrozí stret záujmov opatrovníka a opatrovanca či viacerých osôb 

zastúpených jedným opatrovníkom.63 

Menovaním opatrovníka konkrétnej osobe je nad touto osobou ustanovené 

opatrovníctvo, ktoré trvá tak dlho, pokiaľ to osoba potrebuje. Opatrovníkom človeka môže 

                                                      
61 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2016, s. 143. ISBN 978-80-7478-325-8. 
62 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 1101–1102. ISBN 978-80-7478-369-8. 
63 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. A kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 1101. ISBN 978-80-7478-369-8. 
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byť menovaná fyzická osoba, poprípade verejný opatrovník, ktorým je obec, v ktorej 

má zastúpený trvalé bydlisko. Verejným opatrovníkom človeka môže byť menovaná 

aj právnická osoba, ktorú obec za týmto účelom zriadila. 64  Osoba, ktorej súd menoval 

opatrovníka, je po dobu trvania opatrovníctva opatrovancom. Súd menuje opatrovníka 

fyzickej osobe v prípadoch, kedy to vyžaduje ochrana jej záujmov či ochrana verejného 

záujmu. Právnickej osobe menuje súd opatrovníka, ak je to potrebné k riadnemu spravovaniu 

jej záležitostí, či hájeniu jej záujmov. Zákon umožňuje, aby súd menoval v špecifických 

prípadoch fyzickej či právnickej osobe opatrovníka aj bez skúmania, či boli splnené vyššie 

uvedené všeobecné podmienky menovania. Súdom menovaný opatrovník je priamym 

zástupcom opatrovanca, a teda z právneho jednania, ktoré opatrovník učinil v prospech 

opatrovanca vznikajú práva a povinnosti priamo tomuto opatrovancovi. Súd má povinnosť 

vymedziť v rozhodnutí, ktorým menoval určitú osobu opatrovníkom, taktiež rozsah jej 

opatrovníckych práv a povinností. Tento rozsah môže byť súdom vymedzený pozitívne, 

tzn. súd v rozhodnutí uvedie k akým právnym jednaniam je opatrovník oprávnený, alebo 

naopak negatívne, uvedením, aké právne jednania nie je opatrovanec spôsobilý činiť 

samostatne.  Práva a povinnosti opatrovníka súd vždy určí s ohľadom na účel, pre ktorý bol 

menovaný, a to tak, aby bola ochrana záujmov opatrovanca plne zaistená. 65  Občanský 

zákoník v ustanovení § 458 taxatívne vymedzuje v akých záležitostiach nie je opatrovník 

oprávnený za opatrovanca právne jednať. Sú to záležitosti týkajúce sa vzniku a zániku 

manželstva, výkonu rodičovskej zodpovednosti, obstarania pro prípad smrti, ako 

aj prehlásenia o vydedení a odvolania takéhoto prehlásenia. Výnimku z uvedeného 

predstavujú situácie, kedy môže dôjsť na základe súdneho rozhodnutia k obmedzeniu 

rodičovskej zodpovednosti, alebo k obmedzeniu jej výkonu. V takomto prípade je 

povinnosťou súdu menovať dieťaťu opatrovníka, ktorý vykonáva práva a povinnosti rodičov 

v takom rozsahu, v akom ich sami rodičia nevykonávajú. 

Výkon funkcie opatrovníka je bezplatný. Opatrovník nemá zo zákona nárok 

na odmenu za zastúpenie, ani na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti 

so zastúpením. Výnimkou sú prípady, kedy opatrovník spravuje jmění, teda aktíva a pasíva 

opatrovanca. Opatrovníka spravujúceho majetok zákon legitimuje k podaniu návrhu 

                                                      
64  DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 328. ISBN 978-80-7552-187-3. 
65 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 1112–1113. ISBN 978-80-7478-369-8. 
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na priznanie odmeny za správu k súdu. 66  Odlišná je právna úprava odmeny špeciálneho 

opatrovníka menovaného dieťaťu za účelom správy jmění maloletého. Špeciálnemu 

opatrovníkovi vzniká právo na odmenu priamo zo zákona.67  

Všeobecne platí, že osobe je možné vždy menovať len jedného opatrovníka. Pravidlo 

jedného opatrovníka vyplýva zo skutočnosti, že opatrovník nie len napĺňa, ale aj vytvára vôľu 

opatrovanca, keďže tento spravidla nie je schopný si právne relevantnú vôľu vytvoriť, alebo 

ju prejaviť. Proces vytvárania právne relevantnej vôle by mal byť flexibilný a transparentný. 

Za účelom naplnenia tejto požiadavky právny poriadok zakotvuje pravidlo jedného 

opatrovníka, ktoré však neplatí bez výnimiek. Špecifickými sú práve prípady, kedy súd 

menuje vedľa opatrovníka osoby aj opatrovníka majetku. Za účelom správy majetku môžu 

byť  súdnym rozhodnutím jednému opatrovancovi menovaní viacerí opatrovníci. V takomto 

rozhodnutí súd zároveň stanoví okruh záležitostí, v ktorých za opatrovanca jedná ten ktorý 

opatrovník. Ak však uvedené nie je z rozhodnutia súdu zrejmé, jednajú všetci opatrovníci 

spoločne.68 Zákon nerieši otázku prípadného názorového rozporu spoločných opatrovníkov, 

preto je nutné analogicky aplikovať ustanovenie § 897 OZ, z ktorého vyplýva, že v prípade 

nezhody rozhodne o spornej otázke súd na návrh ktoréhokoľvek z opatrovníkov. Ak súd 

menoval osobe obecného opatrovníka, a zároveň špeciálneho opatrovníka pro správu jmění, 

je pred súdom za opatrovanca oprávnený jednať obecný opatrovník, avšak predpokladom 

je rozsah zmocnenia do ktorého spadá aj zastupovanie majetkových záujmov opatrovanca. 

Na základe argumentácie a simili sa zastúpenie opatrovanca obecným opatrovníkom rozširuje 

zo zastúpenia pred súdom aj na zastúpenie pred ostatnými orgánmi verejnej moci.69  

                                                      
66 Táto diplomová práca pojednáva podrobnejšie o odmene opatrovníka za správu majetku plnoletých osôb 

v kapitole 3., podkapitole 3. 2., časti 3. 2. 3. 
67 Srov. ustanovenie § 951 odst. 1, 2 občanského zákoníku. 
68 Neuplatní sa obecné ustanovenia § 439 občanského zákoníku, ktoré stanovuje, že: „Má-li zastoupenený pro 

tutéž záležitost více zástupců, má sa za to, že každý z nich může jednat samostatně.“ 
69 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 1114–1115. ISBN 978-80-7478-369-8. 
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3 Opatrovníctvo človeka 

Ako už bolo uvedené vyššie, účinná právna úprava rozlišuje opatrovníctvo človeka 

a opatrovníctvo právnickej osoby. Opatrovníctvo človeka upravuje občanský zákoník 

v obecnej časti a špeciálna právna úprava opatrovníctva dieťaťa je obsiahnutá v časti druhej, 

upravujúcej rodinne-právne vzťahy. 

V prípadoch, kedy súd rozhoduje o menovaní opatrovníka človeku platí, že súd môže 

rozhodnutie učiniť až po prezretí dotknutej osoby. Pri uplatnení inštitútu opatrovníctva musí 

byť šetrená dôstojnosť, osobnosť a záujmy takejto osoby. Je povinnosťou súdu vypočuť 

si stanovisko človeka, ktorému má byť menovaný opatrovník, alebo jeho stanovisko zistiť 

iným vhodným spôsobom a následne z neho vychádzať. Výnimku z uvedeného predstavujú 

situácie, kedy takémuto postupu bráni neprekonateľná prekážka.70 Prezretím dotknutej osoby 

sa rozumie nadviazanie osobného styku s človekom, ktorému má byť opatrovník menovaný. 

Zmyslom a účelom nadviazania osobného styku je získanie konkrétnych poznatkov 

o človeku, zistenie jeho schopností a v neposlednom rade aj poučenie zo strany súdu. 

Prezretie by mala vykonať tá súdna osoba, ktorá bude následne rozhodovať vo veci samej. 

Táto požiadavka vyplýva zo zásady bezprostrednosti súdneho konania. Z dôvodu účelnosti 

súdneho konania je však možné vykonať prezretie aj mimo samotné súdne konanie, alebo 

prostredníctvom inštitútu dožiadania u iného súdu.71 Neprekonateľnou prekážkou brániacou 

súdu v prezretí človeka sa rozumie prekážka, ktorú nie je možné odstrániť do doby, kedy musí 

súd rozhodnúť o opatrovníctve a jeho rozsahu. Ako príklad je možné uviesť neznámy pobyt 

či neznámu identitu človeka.72 

3.1 Dôvody menovania opatrovníka 

Občanský zákoník uvádza radu dôvodov, kedy je nutné, aby súd menoval človeku 

opatrovníka. Človeku je menovaný opatrovník vždy v prípade, kedy to vyžaduje ochrana jeho 

záujmov, ako aj v prípade, kedy je potrebné zaistiť ochranu verejného záujmu. 

Ustanovenie § 465 OZ uvádza demonštratívny výpočet prípadov, kedy súd menuje človeku 

opatrovníka. V súlade s uvedeným ustanovením súd menuje opatrovníka osobe, ktorej 

                                                      
70 Srov.  ustanovenie § 471 odst. 1 občanského zákoníku. 
71 Srov. ustanovenie § 122 odst. 2 občanského soudního řádu. 
72 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 1128. ISBN 978-80-7478-369-8. 
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svojprávnosť obmedzil, osobe neznámej, zúčastnenej pri určitom právnom jednaní, či osobe, 

ktorá síce známa je, avšak neznámy je jej pobyt. Posledným dôvodom menovania 

opatrovníka, ktorý uvádza zmienené ustanovenie, je nepriaznivý zdravotný stav, ktorý 

spôsobuje človeku potiaže pri správe jeho majetku alebo pri hájení jeho práv. Z uvedeného 

je patrné, že v niektorých prípadoch nebude opatrovanec plne svojprávny, naopak v iných 

nemá menovanie opatrovníka žiadnu súvislosť s obmedzením svojprávnosti a jeho menovanie 

je zákonom predpokladané z iných dôvodov.73  

Súd rozhodne o menovaní opatrovníka človeku, ak sú naplnené nie len formálne, ale 

aj materiálne predpoklady pre jeho menovanie. Samotná nemožnosť či neschopnosť človeka 

hájiť náležite svoje záujmy ešte neodôvodňuje menovanie opatrovníka. Je nutné, aby bol 

takýto formálny predpoklad doplnený o ďalší, materiálny predpoklad, spočívajúci v aktuálnej 

a konkrétnej potrebe ochrany záujmov človeka či verejného záujmu. Potreba zaistenia 

ochrany záujmov človeka v zmysle § 465 OZ je daná predovšetkým vtedy, ak má človek, 

ktorý nemôže samostatne právne jednať učiniť konkrétne právne jednanie, alebo ak má voči 

takémuto človeku právne jednať tretia osoba. Aj napriek tomu, že gramatická 

dikcia § 465 odst 1. OZ naznačuje, že v prípadoch vypočítaných v citovanom ustanovení 

menuje súd človeku opatrovníka bez ďalšieho, je možné sa domnievať, že zmyslom 

uvedeného ustanovenia je len príkladmé uvedenie prípadov, kedy spravidla vzniká potreba 

menovania opatrovníka. S ohľadom na uvedené je možné konštatovať, že človeku, ktorého 

pobyt je neznámy, či tomu, ktorému zdravotný stav spôsobuje potiaže pri právnom jednaní, 

súd menuje opatrovníka len ak je daná skutočná potreba jeho menovania. 74  O menovaní 

opatrovníka teda súd nerozhodne, ak je hájenie záujmov dotknutej osoby zaistené 

prostredníctvom iných právnych inštitútov, napríklad prostredníctvom nápomoci 

pri rozhodovaní,75 či prostredníctvom inštitútu zastúpenia členom domácnosti.76 Špeciálnym 

prípadom je menovanie opatrovníka v súvislosti s obmedzením svojprávnosti, kedy 

je opatrovník menovaný priamo zo zákona a bez ďalšieho.77 

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

2014, s. 1700. ISBN 978-80-7400-529-9. 
74 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 1117–1118. ISBN 978-80-7478-369-8. 
75 Srov. ustanovenie § 45 a násl. občanského zákoníku. 
76 Srov. ustanovenie § 49 a násl. občanského zákoníku. 
77 Srov. ustanovenie § 62 věta 1. občanského zákoníku. 
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Ďalším dôvodom menovania opatrovníka, ktorý je obsiahnutý v ustanovení § 460 OZ 

je stret záujmov. V niektorých prípadoch môže dôjsť k stretu záujmov zákonného zástupcu 

či opatrovníka so záujmom zastúpeného, poprípade k stretu záujmov medzi viacerými 

osobami zastúpenými tým istým zákonným zástupcom či opatrovníkom. V súlade s účinnou 

právnou úpravou je dôvodom pre menovanie opatrovníka už samotná hrozba stretu záujmov 

vyššie uvedených osôb, pričom staršia právna úprava vyžadovala, aby ku kolízii záujmov 

skutočne došlo.78 Stret záujmov je daný ak je zo samotnej povahy veci, alebo z okolností 

konkrétneho prípadu možné dovodiť, že  zástupca nemá právny záujem na tom, aby vec 

v ktorej jedná menom zastúpeného bola vyriešená v najlepšom záujme zastúpeného. 79 

V popísanej situácii menuje súd zastúpenému kolízneho opatrovníka aj bez návrhu. Tento 

druh opatrovníctva je opatrovníctvom krátkodobým, pretože spravidla dochádza k menovaniu 

kolízneho opatrovníka pre jedno, či viacero konkrétnych právnych jednaní, ktorých 

vykonaním kolízne opatrovníctvo končí ex lege.80   

Súd menuje dieťaťu kolízneho opatrovníka ak hrozí stret záujmov dieťaťa na strane 

jednej a inej osoby na strane druhej. Hrozba stretu záujmov môže nastať medzi dieťaťom 

a jeho zákonným zástupcom, ako aj medzi deťmi zastúpenými tým istým zástupcom. 81 

Zákonné zastúpenie je neprípustné v prípade, kedy nie je možné úplne vylúčiť vlastný právny 

záujem zástupcu na právnom jednaní, či súdnom alebo správnom konaní, ktorého stranou je aj 

zastúpené dieťa. Zastúpenie dieťaťa rodičom je vylúčené, ak hrozí stret záujmov medzi ním 

a dieťaťom, alebo medzi deťmi tých istých rodičov. 82  V porovnaní s obecnou úpravou 

zastúpenia obsiahnutou v ustanovení § 437 OZ, v súlade s ktorou je zastúpenie vylúčené 

až v prípade, kedy došlo ku kolízii záujmov zástupcu a zastúpeného, je právna úprava 

kolízneho opatrovníctva (maloletých aj plnoletých) prísnejšia. Kolízneho opatrovníka súd 

menuje aj v prípade potenciálneho stretu záujmov, ktorý reálne nemusí vôbec nastať.83 

Občanský zákoník v ustanovení § 943 zakotvuje okrem vyššie uvedeného stretu 

záujmov aj ďalšie dôvody, pri ktorých naplnení je povinnosťou súdu menovať dieťaťu 

                                                      
78 Srov. ustanovenie § 30 občanského zákoníku z roku 1964. 
79 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, s. 1105. ISBN 978-80-7478-369-8. 
80 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1695. ISBN 978-80-7400-529-9. 
81 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, 

s. 144–145. ISBN 978-80-7478-325-8. 
82 Srov. ustanovenie § 892 odst. 3. občanského zákoníku. 
83 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLIČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§655 – 975). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 1213–1214. ISBN 978-80-7400-503-9. 
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opatrovníka. Ide o situácie, kedy zákonný zástupca dostatočne neháji záujmy dieťaťa, 

poprípade o situácie, kedy to vyžadujú záujmy dieťaťa z iného dôvodu, či ak tak stanoví 

zákon.  

Zákonný zástupca neháji záujmy dieťaťa dostatočne, ak jeho nečinnosť, eventuálne 

nedostatočná činnosť dosahuje takej intenzity, že záujmy či práva dieťaťa sú ohrozené. 

Dôvodom môže byť neznalosť a nedostatočná sociálna orientácia zákonného zástupcu, alebo 

nedostatočný záujem o dieťa a s tým spojená ľahostajnosť. 84 V takýchto prípadoch je úlohou 

súdu zvážiť aj iné vhodné opatrenia, ako napríklad obmedzenie či zbavenie rodiča jeho 

rodičovskej zodpovednosti alebo jej výkonu. V praxi dochádza k menovaniu 

opatrovníka ad hoc predovšetkým u detí umiestnených v ústavnej výchove či pestúnskej 

starostlivosti, kedy rodičia naďalej zostávajú zákonnými zástupcami dieťaťa, avšak o dieťa 

prejavujú len formálny záujem, a zároveň nastala potreba vyriešiť určité sporné záležitosti. 

Ďalším dôvodom pre menovanie opatrovníka ad hoc  môže byť napríklad dlhodobo 

nepriaznivý zdravotný stav rodiča, ktorý je zákonným zástupcom dieťaťa a u ktorého 

nevzniká potreba pozastavenia ani obmedzenia rodičovskej zodpovednosti či jej výkonu, 

a za dostatočné opatrenie je možné považovať menovanie opatrovníka pre konkrétne právne 

jednanie. 85  

Zákonnými dôvodmi pre menovanie opatrovníka dieťaťu sú: a) obmedzenie 

rodičovskej zodpovednosti alebo jej výkonu; b) konanie vo veciach osvojenia, kde menovaný 

opatrovník vyslovuje súhlas s osvojením za rodiča; c) konanie vo veciach osvojenia, 

kde menovaný opatrovník vyslovuje súhlas s osvojením za dieťa; d) stret záujmov, ktorý 

nastal v konaní vo veci osvojenia a e) ochrana majetkových záujmov dieťaťa. 

Súd rozhodne o menovaní opatrovníka dieťaťu vždy, keď rozhodol o obmedzení 

rodičovskej zodpovednosti alebo o obmedzení jej výkonu,86 a súčasne niet druhého rodiča, 

ktorý by rodičovskú zodpovednosť v rozsahu obmedzenia mal, alebo ju mohol vykonávať.87 

                                                      
84DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, 

s. 145. ISBN 978-80-7478-325-8. 
85 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLIČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§655 – 975). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 1216. ISBN 978-80-7400-503-9. 
86 Srov. ustanovenie § 878 odst. 3. občanského zákoníku. 
87 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, 

s. 145. ISBN 978-80-7478-325-8. 
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V rámci súdneho konania o osvojení, menuje súd opatrovníka, ktorý je oprávnený 

udeliť súhlas s osvojením namiesto rodiča, poprípade opatrovníka, ktorý je oprávnený udeliť 

súhlas s osvojením menom dieťaťa mladšieho dvanástich rokov. Situácia kedy opatrovník 

vysloví súhlas s osvojením namiesto rodiča osvojovaného dieťaťa, predstavuje výnimku 

z ustanovenia § 809 OZ, ktoré požaduje udelenie súhlasu k osvojeniu zo strany rodičov 

osvojovaného dieťaťa. Zmyslom menovania opatrovníka je v tomto prípade zaistenie ochrany 

práv a záujmov dieťaťa voči rodičom, ktorí o svoje dieťa nejavia záujem, či nie sú schopní 

prejaviť svoju vôľu, alebo sa zdržujú na neznámom mieste, ktoré sa aj napriek vynaloženej 

snahe nepodarilo zistiť. Je však potrebné poznamenať, že opatrovník nevykonáva rodičovskú 

zodpovednosť, ale právo rodiča osobnostnej povahy. V súvislosti so súdnym konaním vo veci 

osvojenia maloletého je potrebné, aby súd menoval dieťaťu kolízneho opatrovníka. V takomto 

konaní je stret záujmov evidentný, ak je zákonný zástupca dieťaťa účastníkom súdneho 

konania.88 

Ak je potrebné zaistiť ochranu majetkových práv a záujmov dieťaťa, súd mu menuje 

opatrovníka pro správu jmění. Majetok dieťaťa spravujú predovšetkým jeho rodičia, 89 

poprípade poručník. 90  Opatrovník pro správu jmění bude menovaný namiesto rodiča, 

v prípade ak súd obmedzí rodičovskú zodpovednosť v súvislosti s povinnosťou, resp. právom 

starať sa o majetok dieťaťa a zároveň niet druhého rodiča, ktorý by mohol majetok spravovať. 

Rovnako tak súd menuje opatrovníka pro správu jmění namiesto rodiča, ak došlo 

k prehláseniu úpadku na majetok rodiča a súčasne niet druhého rodiča, ktorý by predmetný 

majetok spravoval. Ustanovenie § 901 OZ výslovne stanovuje, že prehlásením úpadku 

na majetok rodiča zaniká jeho právo, resp. povinnosť spravovať jmění dieťaťa. 

Ustanovenie § 905 OZ upravuje prípad, kedy je opatrovník pro správu jmění menovaný vedľa 

rodiča. Takýmto prípadom je predovšetkým ohrozenie záujmov dieťaťa. 91  K ohrozeniu 

záujmov dieťaťa dochádza najmä v situáciách, kedy sa jedná o spoločné majetkové práva 

rodičov a detí, alebo viacerých detí tých istých rodičov. Ako typický príklad je možné uviesť 

dedenie, kedy sú rodičia aj dieťa, resp. súrodenci a dotknuté dieťa spoludedičmi určitého 

poručiteľa. Rozhodnutím súdu, ktorým menuje opatrovníka pro správu jmění dítěte, dochádza 

ex lege k obmedzeniu rodičovskej zodpovednosti vo vzťahu k správe majetku dieťaťa, 

                                                      
88 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLIČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§655 – 975). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 1216–2018. ISBN 978-80-7400-503-9. 
89 Srov. ustanovenia § 896 a násl. občasnkého zákoníku. 
90 Srov. ustanovenia § 928 a násl. občasnkého zákoníku. 
91 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, 

s. 147. ISBN 978-80-7478-325-8. 
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a to v rozsahu, v akom bude opatrovník predmetný majetok spravovať. Rozsah oprávnení 

opatrovníka stanoví súd v rozhodnutí.92 

Okrem vyššie zmienených dôvodov menuje súd dieťaťu opatrovníka vždy, ak to 

vyžaduje ochrana jeho práv a záujmov. 93  Obecne platí, že právna norma nemôže vopred 

vymedziť všetky prípady, kedy by potenciálne mohlo dôjsť k ohrozeniu práv a záujmov 

dieťaťa. V praxi sa môže jednať napr. o situáciu, kedy jediný zákonný zástupca dieťaťa 

nemôže pre nepriaznivý zdravotný stav zaistiť určitú záležitosť, ale nejedná sa o tak závažné 

obmedzenie, ktoré by odôvodňovalo pozastavenie výkonu jeho rodičovskej zodpovednosti.94 

3.2 Opatrovníctvo plnoletého 

Občanský zákoník spája opatrovníctvo plnoletých osôb jednak s obmedzením ich 

svojprávnosti, ale taktiež umožňuje menovať opatrovníka plnoletému, plne svojprávnemu 

človeku. 

3.2.1 Opatrovníctvo človeka, ktorého svojprávnosť súd obmedzil 

Svojprávnosťou sa rozumie spôsobilosť nadobúdať pre seba vlastným právnym 

jednaním práva a zaväzovať sa k povinnostiam, teda právne jednať. 95  Plne svojprávnym 

sa človek stáva plnoletosťou, tzn. dovŕšením osemnástich rokov svojho veku. Pred 

dosiahnutím plnoletosti môže človek nadobudnúť plnú svojprávnosť buď priznaním 

svojprávnosti súdom alebo uzatvorením manželstva.96 

Obmedzenie svojprávnosti je krajným opatrením, ktoré predstavuje podstatný zásah 

do prirodzených práv človeka a preto musí byť tento inštitút právne regulovaný a zverený 

výlučne do jurisdikcie súdu.97 Súdne konanie o svojprávnosti upravuje zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních v ustanoveniach § 34 a násl. Občanský zákoník zakotvuje 

zásadu subsidiarity, v súlade s ktorou k obmedzeniu svojprávnosti dochádza až v prípade, 

kedy sa menej obmedzujúce opatrenia javia ako nedostatočné. Menej obmedzujúcimi 

                                                      
92 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 539–540. ISBN 978-80-7478-457-6. 
93 Srov. ustanovenie § 943 občasnkého zákoníku. 
94 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, 

s. 147. ISBN 978-80-7478-325-8. 
95 Srov. ustanovenie § 15 odst. 2. občanského zákoníku. 
96 Srov.  ustanovenie § 30 občanského zákoníku. 
97 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: [cit. 2017-02-04]. Dostupné z: 

http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf 

http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf
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opatreniami občanský zákoník rozumie nápomoc pri rozhodovaní, zastúpenie členom 

domácnosti,98 poprípade ustanovenie opatrovníka bez zásahu do svojprávnosti. 

Základnými podmienkami obmedzenia svojprávnosti sú záujem človeka, ktorého 

sa obmedzenie týka, jeho prezretie zo strany súdu a plné uznanie jeho práv a osobnej 

jedinečnosti. Je potrebné uviesť, že výhody vyplývajúce s obmedzujúceho opatrenia musia 

prevažovať nad prípadnými nevýhodami. Zároveň je pri rozhodovaní o obmedzení 

svojprávnosti vždy potrebné zohľadniť rozsah a stupeň neschopnosti človeka zaobstarať 

si vlastné záležitosti. Obmedzenie svojprávnosti je možné len za predpokladu, že človeku 

hrozí závažná ujma a zároveň, vzhľadom k jeho záujmom nepostačujú miernejšie a menej 

obmedzujúce opatrenia.99 Občanský zákoník uvádza ako jediný možný dôvod obmedzenia 

svojprávnosti duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná. 100  Rozsah obmedzenia 

svojprávnosti musí odpovedať rozsahu, v akom nie je človek pre takúto duševnú poruchu 

schopný samostatne právne jednať. Ďalšie limity týkajúce sa rozsahu obmedzenia 

svojprávnosti zakotvuje ustanovenie § 59 OZ, upravujúce maximálnu dĺžku obmedzenia 

a ustanovenie § 64 OZ, ktoré zakladá oprávnenie osôb obmedzených v svojprávnosti 

samostatne právne jednať v bežných záležitostiach každodenného života. 

V súlade s ustanovením § 61 OZ platí, že ak súd rozhoduje o obmedzení svojprávnosti 

človeka, môže osoba ním povolaná za opatrovníka navrhnúť, aby ju súd menoval 

opatrovníkom. Uvedené nadväzuje na právnu úpravu predbežného prehlásenia obsiahnutú 

v ustanovení § 38 a násl. OZ. Inštitút predbežného prehlásenia zakladá možnosť, ktorá pred 

účinnosťou zákona č. 89/2012 Sb. v českom právnom poriadku chýbala. Ide o možnosť 

človeka, ktorý očakáva vlastnú nespôsobilosť právne jednať vopred prejaviť vôľu, aby 

sa konkrétna osoba stala jeho opatrovníkom a zároveň, aby jeho záležitosti boli spravované 

určitým spôsobom. Právna úprava predbežného prehlásenia naznačuje priblíženie inštitútu 

opatrovníctva k inštitútu zmluvného zastúpenia, pretože budúci opatrovanec je jednak 

oprávnený na základe vlastného právneho jednania určiť svojho budúceho opatrovníka 

a taktiež budúceho opatrovníka zaviazať pokynmi, ktoré je tento následne povinný 

rešpektovať.101 Sám budúci opatrovník je oprávnený podať návrh na svoje menovanie, ak tak 

ale neučiní, je úlohou súdu zistiť, či bolo predbežné prehlásenie spísané a aký je jeho obsah. 

                                                      
98 Srov. ustanovenia § 45–54 občanského zákoníku. 
99 Srov. ustanovenie § 55 občanského zákoníku. 
100 Srov. ustanovenie § 57 občanského zákoníku. 
101  SVOBODA, K. Opatrovnictví a zákonné zastoupení v novém občanském zákoníku. In: Právní rozhledy  

č. 17/2012, s. 609. ISSN 1210-6410. 
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Zároveň platí, že opatrovníkom môže byť menovaný len ten, kto je k tomu spôsobilý 

a vyslovil s menovaním súhlas.102 Predbežné prehlásenie je teda možné označiť za plnú moc 

sui generis, pretože vykazuje čiastočne rysy opatrovníctva aj zmluvného zastúpenia. Rysom 

opatrovníctva je predovšetkým povinnosť zástupcu hájiť záujmy osoby obmedzenej 

na svojprávnosti. Podobnosť so zmluvným zastúpením zakladá povinnosť zástupcu riadiť 

sa pokynmi zastúpeného vyjadrenými v predbežnom prehlásení, s výnimkou prípadov, kedy 

súd rozhodne inak.103 

Súd súčasne s rozhodnutím o obmedzení svojprávnosti rozhodne aj o menovaní 

opatrovníka. Pri výbere opatrovníka súd prihliada k prianiu opatrovanca. V zhode s vyššie 

uvedeným bude súd v situácii, kedy bolo spísané predbežné prehlásenie, v ktorom budúci 

opatrovanec prejavil vôľu, aby bola jeho opatrovníkom menovaná konkrétna osoba, 

vychádzať z tohoto prehlásenia. Pri absencii predbežného prehlásenia je úlohou súdu zistiť 

prianie budúceho opatrovanca, zohľadniť jeho potreby a dbať na to, aby výber opatrovníka 

nemal za následok založenie nedôvery medzi opatrovancom a opatrovníkom. Súd pri 

rozhodovaní o menovaní opatrovníka zohľadňuje aj podnety osôb opatrovancovi blízkych, 

ktoré sledujú jeho prospech. 104  Uvedené povinnosti súdu konkretizujú všeobecnú zásadu 

formulovanú v ustanovení § 20 odst. 1 ZŘS podľa ktorej v konaní o svojprávnosti súd ex offo 

zisťuje okolnosti podstatné pre rozhodnutie vo veci samej.105 

Okamihom nadobudnutia právnej moci rozhodnutia o obmedzení svojprávnosti je 

ustanovené aj opatrovníctvo nad obmedzovaným človekom. Táto povinnosť súdu vyplýva 

z ustanovenia § 62 OZ a zhoduje sa s právnym názorom prezentovaným v publikovanej 

judikatúre. Príkladmo je možné poukázať na nález Ústavného súdu ČR sp. zn. IV.ÚS 412/04. 

V predmetnom náleze senát ústavného súdu konštatoval vychádzajúc z čl. 5 Listiny 

základních práv a svobod, že každý je spôsobilý mať práva, čo zaväzuje obecné súdy v konaní 

vo veciach opatrovníctva človeka k tomu, aby nevydali rozhodnutie o obmedzení 

svojprávnosti skôr, ako určia osobu, prostredníctvom ktorej bude obmedzovaný vykonávať 

svoje práva. Ani v prípade, kedy by súd nedodržal uvedený postup, nemôže jeho rozhodnutie 

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

2014, s. 309. ISBN 978-80-7400-529-9. 
103  SVOBODA, K. Opatrovnictví a zákonné zastoupení v novém občanském zákoníku. In: Právní rozhledy 

č. 17/2012, s. 609. ISSN 1210-6410. 
104 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 309. ISBN 978-80-7400-529-9. 
105 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 248. ISBN 978-80-7478-457-6. 
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brániť obmedzovanému priamo sa domáhať ochrany svojich práv. 106  Uvedený nález bol 

vydaný v roku 2005, teda za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964. Predmetom 

skúmania bola ústavná sťažnosť osoby obmedzenej v spôsobilosti k právnemu jednaniu, 

resp. v súlade s terminológiou užívanou občanským zákoníkem z roku 1964, obmedzenej 

v spôsobilosti k právnym úkonom. O tomto obmedzení rozhodol súd prvého stupňa. 

Sťažovateľ namietal porušenie svojich základných práv chránených Listinou základních práv 

a svobod. Napriek tomu, že rozsudok prvostupňového súdu sťažovateľ nenapadol 

odvolaním (pretože mu rozsudok nebol doručený) a v konaní pred Ústavným súdom nebol 

zastúpený, nezvolil sudca spravodaj formalistický prístup. Mal za to, že sťažnosťou je 

potrebné sa zaoberať, pretože podstatne presahuje záujmy sťažovateľa. Ústavný súd 

napadnuté rozhodnutie zrušil s odôvodnením, že boli porušené základné práva sťažovateľa 

garantované Listinou základních práv a svobod. Pri posúdení sťažnosti vychádzal Ústavný 

súd zo skutočnosti, že obmedzenie spôsobilosti k právnemu jednaniu je vždy závažným 

zásahom do osobnej integrity obmedzovaného. Ústavný súd poukázal na pochybenie 

prvostupňového súdu, ktorý svojim rozhodnutím vytvoril bezprávny subjekt, keď 

sťažovateľovi nemenoval opatrovníka, ktorý by jeho menom jednal, a tým sťažovateľovi 

zabránil vykonávať jeho práva. Uvedený nález Ústavného súdu svedčí o tom, že aj pri 

absencii zodpovedajúcej právnej úpravy v občanském zákoníku z roku 1964, bolo možné 

v tak citlivej otázke, akou je obmedzenie svojprávnosti konať zo strany verejnej moci takým 

spôsobom, aby bola rešpektovaná osobnosť človeka, ľudská dôstojnosť a aby boli v čo 

najväčšej možnej miere zachované jeho základné práva a slobody. 

Občanský zákoník normuje špeciálny režim právneho jednania človeka, ktorého 

svojprávnosť bola rozhodnutím súdu obmedzená. Ustanovenie § 64 OZ predstavuje limit 

obmedzenia svojprávnosti spočívajúci v nemožnosti obmedziť právo človeka samostatne 

právne jednať v bežných záležitostiach každodenného života. Príkladom takéhoto právneho 

jednania je zakúpenie potravín, či zaplatenie nájomného a pod.107 Uvedené bližšie špecifikuje 

judikatúra. Krajský súd v Hradci Králové rozhodnutím sp. zn. 24 Co 193/2014 ustálil, 

že človeka, u ktorého úplne absentuje rozpoznávacia aj ovládacia zložka vedomia a ktorý nie 

je schopný bez cudzej pomoci právne jednať v žiadnej oblasti svojho života, môže súd 

                                                      
106  Nález Ústavního soudu ze dne ze dne 7. prosince 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04 [online]. Praha :              

[cit. 2017-02-04]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptembqgvptemrtl52xg3q&groupIndex=0&rowIndex=0 
107 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: 

http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvptemrtl52xg3q&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvptemrtl52xg3q&groupIndex=0&rowIndex=0
http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf
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obmedziť v svojprávnosti tak, že zachová výhradne právo právne jednať v bežných 

záležitostiach každodenného života. Bežnými záležitosťami každodenného života sa rozumejú 

záležitosti, odvíjajúce sa od kvality bežného života obmedzovaného, s prihliadnutím 

ku všetkým jeho zvláštnostiam. 108  K takémuto rozsiahlemu obmedzeniu spôsobilosti 

dochádza v prípadoch, v ktorých za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 dochádzalo 

k zbaveniu spôsobilosti k právnym úkonom.109 Zakotvenie limitu obmedzenia svojprávnosti 

sa javí ako jedno z pozitív, ktoré priniesla účinná právna úprava. Uvedené zohľadňuje 

skutočnosť, že človek každodenne prichádza do styku s inými, fyzickými či právnickými 

osobami a uspokojuje svoje bežné životné potreby.  

Právne dôsledky samostatného právneho jednania opatrovanca v prípadoch, kedy 

nemohol jednať bez opatrovníka, upravuje ustanovenie § 65 OZ. Zmienené ustanovenie 

je reakciou na kritiku staršej právnej úpravy obsiahnutej v občanském zákoníku z roku 1964, 

ktorý v ustanovení § 38 odst. 1 výslovne stanovil: „Neplatný je právní úkon, pokud ten, kdo 

jej učinil, nemá způsobilost k právním úkonům.” Kritizovaná bola jednak nedôvodná tvrdosť 

citovaného ustanovenia a taktiež kolízia s vývojom európskych právnych úprav. Zákon 

nezakladal možnosť konvalidácie ani ratihabície takéhoto právneho jednania. Účinný 

občanský zákoník v ustanovení § 581 uvádza, že ak nie je osoba plne svojprávna, je neplatné 

právne jednanie, ku ktorému nie je spôsobilá. Avšak v prípade samostatného právneho 

jednania opatrovanca, ktorý nemohol jednať bez opatrovníka, zákonodarca prináša dva 

korektívy, oba upravené ustanovením § 65 OZ. Ak opatrovanec jednal samostatne aj napriek 

tomu, že podľa rozhodnutia súdu nemohol jednať bez opatrovníka, na jeho jednanie 

sa v súlade s primárnou interpretačnou zásadou hľadí ako na platné. 110  Za neplatné bude 

takéto právne jednanie prehlásené len ak ním bude opatrovancovi spôsobená ujma, ku ktorej 

odstráneniu nepostačí zmena rozsahu opatrovancových povinností.  Ak však  k odstráneniu 

ujmy postačí zmena rozsahu povinností opatrovanca, súd tento rozsah zmení a právne 

jednanie bude naďalej platné. Existenciu ujmy posudzuje súd subjektívne, tzn. výlučne 

vo vzťahu ku konkrétnemu opatrovancovi. Druhým korektívom je možnosť ratihabície 

právneho jednania opatrovníkom, poprípade samotným opatrovancom, ak sa dodatočne stane 

spôsobilým k predmetnému právnemu jednaniu. Zmienené ustanovenie reflektuje záujem 

                                                      
108 Rozhodnutie Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. června 2014, sp. zn. 24 Co 193/2014,  

[R  3/2015 civ.], [online]. Praha: [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptembrgvpxexztl5rws5q&groupIndex=0&rowIndex=0 
109 Srov. ustanovenie § 10 odst. 1 občanského zákoníku z roku 1964. 
110 Srov. ustanovenie § 574 občanského zákoníku. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgvpxexztl5rws5q&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgvpxexztl5rws5q&groupIndex=0&rowIndex=0
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zákonodarcu na ochrane práv tretích osôb, ktoré s osobami obmedzenými v svojprávnosti 

vstupujú do zmluvných vzťahov.111 V súvislosti so samostatným právnym jednaním osoby 

obmedzenej v svojprávnosti je pre úplnosť vhodné poukázať aj na ustanovenie § 2066 OZ, 

ktoré normuje spôsobilosť takejto osoby darovať a prijať dar malej hodnoty alebo dar 

vzhľadom k okolnostiam obvyklý. 

Z uvedeného vzchádza otázka, ako by bolo možné riešiť prípadný konflikt právneho 

jednania opatrovanca, ktorý jednal samostatne aj napriek tomu, že podľa rozhodnutia súdu 

nemohol jednať bez opatrovníka za predpokladu, že k neplatnosti takéhoto právneho jednania 

nie je možné prihliadnuť, a právneho jednania samotného opatrovníka. Je možné dovodiť, 

že oba tieto prejavy vôle sú postavené na roveň, a preto bude rozhodujúce, ktorý z týchto 

prejavov vôle dôjde do dispozičnej sféry adresáta ako prvý. 112  Opatrovník má možnosť 

zamedziť právnym účinkom jednania opatrovanca poukazom na jeho neplatnosť, ktorú 

odôvodní porušením ustanovenia § 65 OZ, tzn. nesplnením niektorej z podmienok platnosti 

právneho jednania.113 

Účinný občanský zákoník v úprave opatrovníctva opúšťa koncepciu aplikovanú 

staršom právnou úpravou a inšpiruje sa kódexmi západných európskych krajín. Akcentuje 

na osobnosť človeka a jeho záujmy. Právnemu postaveniu človeka venuje väčší počet 

ustanovení ako občanský zákoník z roku 1964, a zavádza nie len novú terminológiu, ale 

aj nové inštitúty, a to s cieľom rešpektovať vôľu človeka. Pri rozhodovaní súdu o obmedzení 

svojprávnosti konkrétneho jedinca zákon vyžaduje, aby súd vždy dôkladne zvážil a posúdil 

dôvodnosť takéhoto opatrenia. Právna úprava obsiahnutá v občanském zákoníku z roku 1964, 

ktorá umožňovala úplne zbavenie človeka jeho spôsobilosti k právnym úkonom, bola 

pomerne kontroverzná a predstavovala neprimeraný zásah do osobnej integrity človeka. 

Taktiež odborná verejnosť v publikovaných článkoch poukázala na nadužívanie inštitútu 

úplného zbavenie človeka jeho spôsobilosti k právnym úkonom. Účinná občiansko-právna 

úprava sa javí ako flexibilnejšia. Zavedenie nových inštitútov – podporných opatrení 

uplatňovaných pri narušení schopnosti plnoletého právne jednať, ako  aj možnosť menovania 

opatrovníka bez obmedzenia svojprávnosti, umožňuje primerane reagovať na osobné pomery 

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

2014, s. 313–314. ISBN 978-80-7400-529-9. 
112 Srov. ustanovenie § 570 odst. 1 občanského zákoníku. 
113 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 255. ISBN 978-80-7478-457-6. 
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každého jedinca, ktorý pri svojom právnom jednaní potrebuje určitú pomoc. V súvislosti 

s opatrovníctvom považujem za prínosné zakotvenie inštitútu predbežného prehlásenia, ktorý 

umožňuje v najvyššej možnej miere rešpektovať vôľu a predstavy dotknutej osoby ohľadne 

správy jej záležitostí či ohľadne výberu osoby opatrovníka.  

Občanský zákoník v prechodných a záverečných ustanoveniach114  logicky, v súlade 

so zásadami na ktorých je postavený, rieši problematiku osôb, ktoré súd zbavil či obmedzil 

v spôsobilosti k právnym úkonom pred nadobudnutím jeho účinnosti. Tieto osoby nadobudli 

svojprávnosť najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti občanského 

zákoníku, ak súd nerozhodol inak. To znamená, že aj tieto osoby znovu podliehajú posúdeniu 

zo strany súdu, ktorý už má zákonnú možnosť prijať také opatrenia, ktoré si vyžadujú osobné 

pomery posudzovanej osoby, a poskytnúť jej tak formu pomoci a ochrany, ktorú potrebuje. 

3.2.2 Opatrovníctvo človeka neznámeho pobytu  

Občanský zákoník pripúšťa možnosť súdu menovať opatrovníka osobe neznámeho 

pobytu ako aj osobe neznámej, resp. neidentifikovanej.115 Spravidla sa jedná o prípady, kedy 

menovanie opatrovníka nemá žiadnu spojitosť s obmedzením svojprávnosti opatrovanca. 

Dôvodom menovania opatrovníka je neprítomnosť človeka a súčasná potreba ochrany jeho 

záujmov, či záujmu verejného.  

Problematike opatrovníctva osôb neznámeho pobytu sa venuje nie len hmotne-právna, 

ale aj procesne-právna úprava. Je potrebné uviesť, že hmotne-právna úprava opatrovníctva 

obsiahnutá v občanském zákoníku je širšia ako procesná úprava obsiahnutá v ustanovení 

§ 29 OSŘ, pretože sa týka všetkých právnych jednaní opatrovníka, ktoré tento za opatrovanca 

vykonáva, vrátane právneho jednania hmotne-právnej povahy. Hmotne-právna úprava 

zakotvená v ustanovení § 465 OZ je výslovne viazaná na ochranu záujmov opatrovanca či na 

verejný záujem, zatiaľ čo takéto podmienky sú v občanském soudním řádu uvedené len 

implicitne v rámci základných zásad. Opatrovníka v zmysle ustanovenia § 29 OSŘ menuje 

súd výlučne pre účely súdneho konania. S ohľadom na uvedené je možné konštatovať, 

že ustanovenie § 29 OSŘ je špeciálnym ustanovením voči všeobecnej občiansko-právnej 

úprave v občanském zákoníku. Špecifické je predovšetkým to, že menovanie procesného 

opatrovníka nie je cieľom súdneho konania, ale len prostriedkom k zaisteniu ochrany práv 

a záujmov účastníka sporového súdneho konania, ktoré sa samo o sebe týka úplne odlišných 

                                                      
114 Srov. ustanovenie § 3033 občanského zákoníku. 
115 Srov. ustanovenie § 465 odst. 1 občanského zákoníku. 
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otázok. Odlišný je aj postup menovania u hmotne-právneho a procesného opatrovníka. 

Procesného opatrovníka menuje súd uznesením v rámci sporového súdneho konania v súlade 

s ustanovením § 29 OSŘ. Hmotne-právny opatrovník je naopak súdom menovaný 

v samostatnom súdnom konaní v súlade s právnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach 

§ 44–49 ZŘS.116 

Z dikcie ustanovenia § 465 OZ vyplýva, že pri naplnení zákonných podmienok súd 

obligatórne menuje človeku opatrovníka. S tým korešponduje aj názor Najvyššieho súdu ČR 

uvedený v stanovisku sp. zn. Cpjn 202/2008, týkajúceho sa zastupovania nájomcov bytov, 

ktorých pobyt nie je známi. Najvyšší súd v predmetnom stanovisku označil samotnú 

skutočnosť, že pobyt dotknutej osoby nie je známy za nedostatočný dôvod pre menovanie 

opatrovníka. Osobe neznámeho pobytu menuje súd opatrovníka, len ak si to vyžaduje ochrana 

jej záujmov či ochrana verejného záujmu. Ako príklad menovania hmotne-právneho 

opatrovníka za účelom ochrany verejného záujmu uvádza dôvodová správa k občanskému 

zákoníku prípad, kedy vlastník závodu svoj závod opustil bez toho, aby určil svojho zástupcu. 

Menovanie opatrovníka by v takomto prípade smerovalo k zachovaniu verejného poriadku, 

ktorý spočíva v zaistení prevádzky závodu, čo taktiež smeruje k prospechu zamestnancov.117 

Ak teda súd dospeje k zisteniu, že menovanie opatrovníka si vyžaduje ochrana záujmov 

opatrovanca alebo verejného záujmu, menuje osobe neznámeho pobytu opatrovníka vždy, 

pretože odlišný postup by predstavoval rozpor so zmyslom a účelom účinnej hmotne-právnej 

úpravy inštitútu opatrovníctva.118 S ohľadom na ustanovenie § 29 odst. 3 OSŘ je menovanie 

procesného opatrovníka osobe, ktorej pobyt nie je známy, naopak len fakultatívnym 

opatrením, ktoré nastupuje v prípade, že predseda senátu neučinil iné vhodné opatrenia.119 

Aj napriek tomu je ale povinnosťou súdu postupovať tak, aby bola vždy zaistená ochrana 

záujmov neprítomného účastníka súdneho konania. Zhodný názor vyslovil aj Ústavný súd ČR 

v náleze sp. zn. II. ÚS 629/04, kde uviedol, že zmyslom a účelom procesného opatrovníctva 

je hájenie záujmov a ochrana základných práv neprítomného účastníka tak, ako keby takúto 

povinnosť plnil zmluvný zástupca. Ústavný súd ČR poznamenal, že inštitút opatrovníctva nie 

                                                      
116 JIRSA J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 220-221, 225.                                

ISBN 978-80-7552-078-4. 
117 LAVICKÝ P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1700. ISBN 978-80-7400-529-9. 
118 Stanovisko Nejvyššího soudu České Republiky ze dne 4. dubna 2014, sp. zn. Cpjn 202/2008/I, [C 9354.], 

[online]. Praha [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptembrgbpwgxzzgi2ti&groupIndex=4&rowIndex=0 
119 JIRSA J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu. 

Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 226. ISBN 978-80-7552-078-4. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbpwgxzzgi2ti&groupIndex=4&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbpwgxzzgi2ti&groupIndex=4&rowIndex=0
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je možné použiť za účelom uľahčenia činnosti súdom, aby tieto mali kam odosielať 

písomnosti.120 K naplneniu zmyslu opatrovníctva účastníka neznámeho pobytu je potrebné, 

aby boli dôvody menovania opatrovníka spoľahlivo preukázané, tzn. je potrebné vyčerpať 

všetky dostupné možnosti k zisteniu miesta pobytu účastníka súdneho konania. Ústavný súd 

ČR nálezom sp. zn. I. ÚS 264/06 judikoval, že opatrovníctvo osoby neznámeho pobytu je 

inštitútom sui generis, ktorý je obsahovo značne odlišný od ostatných prípadov opatrovníctva. 

Pojmovým znakom tohto druhu opatrovníctva je predovšetkým obmedzené trvanie 

zastúpenia, ktoré trvá len do doby, než sa zistí pobyt zastúpeného, a než sa tento dozvie 

o prebiehajúcom súdnom konaní. Odpadnutím podmienky neznámeho pobytu účastníka 

súdneho konania opatrovníctvo zaniká. Z uvedeného je možné taktiež dovodiť, že menovanie 

opatrovníka pri absencii splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 29 odst. 3 OSŘ, 

predstavuje situáciu, kedy v dôsledku nesprávneho postupu súdu dochádza na strane 

dotknutého účastníka k odopretiu možnosti jednať pred súdom a v dôsledku toho 

aj k porušeniu základného práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 38 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod, ako aj k odopretiu práva na súdnu a inú právnu ochranu 

v zmysle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 121  V nadväznosti na uvedené 

je možné konštatovať, že menovanie opatrovníka osobe neznámeho pobytu má významný 

dopad na rešpektovanie práva na súdnu ochranu účastníka súdneho konania a práva 

na spravodlivý proces v ústavnej rovine.  

Pre úplnosť je vhodné zmieniť, že ustanovenie § 465 odst. 1 OZ výslovne pripúšťa 

možnosť menovať opatrovníka nie len človeku, ktorého pobyt je  neznámi,  ale aj neznámemu 

človeku zúčastnenému pri určitom právnom jednaní. Pri rozhodovaní o menovaní opatrovníka 

je povinnosťou súdu dôkladne zvážiť, či má navrhovateľ na takomto menovaní opatrovníka 

legitímny právny záujem. Takýto právny záujem nesmie vo svojich dôsledkoch viesť 

k obchádzaniu práv opatrovanca, ktorý síce existuje, ale nie je si vedomý toho, že mu bol 

menovaný opatrovník a že právne jednanie, ktoré opatrovník uskutočnil, alebo ktorého 

dovŕšenie umožnil, je voči nemu právne účinné. Problematická je však procesná stránka, 

pretože občanský soudní řád ani procesná jurisprudencia nepripúšťa, až na výnimku 

                                                      
120  Nález Ústavního soudu ze dne ze dne 31. března 2005, sp. zn. II. ÚS 629/04 [online]. Praha:                    

[cit. 2017-02-20]. Dostupné z: https://beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptembqgvptmok7ovzw4&groupIndex=0&rowIndex=0 
121  Nález Ústavního soudu ze dne ze dne 8. listopadu 2006, sp. zn. I. ÚS 264/06 [online]. Praha:                 

[cit. 2017-02-20]. Dostupné z:https://beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptembqgzptembxl52xg3q&groupIndex=0&rowIndex=0 

https://beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvptmok7ovzw4&groupIndex=0&rowIndex=0
https://beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvptmok7ovzw4&groupIndex=0&rowIndex=0
https://beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzptembxl52xg3q&groupIndex=0&rowIndex=0
https://beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzptembxl52xg3q&groupIndex=0&rowIndex=0
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judikovanú pre prípad zatiaľ neustanovených dedičov pôvodného dlžníka,122 podanie žaloby 

voči osobe neznámej identity. Je teda možné konštatovať, že dosah 

ustanovenia § 465 odst. 1 OZ je v tejto súvislosti vo svojej podstate čiastočne sporný 

a obmedzene využiteľný z dôvodu absencia previazanosti s procesnými normami.123 

3.2.3 Opatrovníctvo človeka, ktorému zdravotný stav spôsobuje potiaže pri 

správe majetku alebo hájení práv 

Občanský zákoník v ustanovení § 465 zakotvuje okrem iných dôvodov menovania 

opatrovníka, aj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobuje človeku potiaže pri správe 

majetku či hájení práv. Citované ustanovenie bližšie špecifikuje ustanovenie § 469 OZ, 

v súlade s ktorým môže súd menovať takémuto človeku na jeho návrh opatrovníka a zároveň 

v zhode s podaným návrhom určiť aj rozsah jeho povinností. Menovanie opatrovníka však 

v  tomto prípade nejakým spôsobom nesúvisí s obmedzením svojprávnosti opatrovanca. 

Naopak, nepriaznivým zdravotným stavom v zmysle ustanovenia § 469 odst. 1 OZ 

sa rozumejú komplikácie, ktoré nie sú natoľko závažné, aby dotknutej osobe znemožňovali 

podať návrh na menovanie opatrovníka.124 Podanie predmetného návrhu je významné jednak 

z dôvodu, že súd môže menovať, poprípade odvolať opatrovníka len na návrh opatrovanca 

a taktiež preto, že rozsah pôsobnosti menovaného opatrovníka by mal byť v zhode s podaným 

návrhom. 

Menovanie opatrovníka človeku, ktorému zdravotný stav spôsobuje potiaže pri správe 

majetku či hájení jeho práv, sa uplatní v situácii, kedy nie je daná obava, že opatrovancovi 

vznikne ujma jeho aktívnym právnym jednaním, ale naopak je daná obava, že prípadná ujma 

vznikne v dôsledku nečinnosti opatrovanca. Ako príklad je možné uviesť opomenutie 

povinnosti podať žiadosť o priznanie sociálnej dávky.125 

Opatrovníctvo v zmysle § 469 OZ stojí na pomedzí medzi zmluvným zastúpením 

a opatrovníctvom ako takým. Opatrovníka síce menuje súd, a ten nie je v niektorých 

                                                      
122  Uznesenie Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. srpna 1997, sp. zn. 17 Co 129/97                   

[AN 4/1998 str. 98.], [online]. Praha: [cit. 2017-02-21. Dostupné z: https://beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptcojzhbpwc3s7grpxg5dsl44tq&groupIndex=0&rowIndex=0 
123 SVOBODA, K. Opatrovnictví a zákonné zastoupení v novém občanském zákoníku. In: Právní rozhledy č. 

17/2012, s. 610–611. ISSN 1210-6410. 
124  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, s. 1124. ISBN 978-80-7478-370-8. 
125 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1704. ISBN 978-80-7400-529-9. 

https://beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhbpwc3s7grpxg5dsl44tq&groupIndex=0&rowIndex=0
https://beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhbpwc3s7grpxg5dsl44tq&groupIndex=0&rowIndex=0
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prípadoch, konkrétne pri naplnení podmienok špecifikovaných v ustanovení § 471 odst. 2 OZ 

viazaný podaným návrhom, avšak opatrovník nie je nadaný vlastnou vôľou formulovať 

a presadzovať záujmy opatrovanca. Opatrovník z pravidla jedná spoločne s opatrovancom.126 

Taktiež je opatrovník oprávnený právne jednať v neprítomnosti opatrovanca, ale učinené 

právne jednanie musí byť v zhode s opatrovancovou vôľou, čo je rysom charakteristickým pre 

zmluvné zastúpenie. 127  Autonómiu právne jednať menom opatrovanca podľa vlastného 

uváženia nezíska opatrovník ani v prípade, že vôľu opatrovanca nie je možné z najrôznejších 

dôvodov zistiť. V popísanej situácii dochádza k nahradeniu prejavu vôle opatrovanca 

rozhodnutím súdu na návrh opatrovníka v súlade s ustanovením § 469 odst. 2 OZ.128 

Ako problematická sa môže javiť otázka účinnosti právneho jednania, kedy opatrovník 

právne jedná v rozmedzí svojho oprávnenia vymedzeného súdnym rozhodnutím, ale v rozpore 

s vôľou zastúpeného. Účinná právna úprava odpoveď na túto otázku výslovne  neupravuje. 

Na jednej strane, vychádzajúc z už vyššie prezentovaného názoru, že opatrovníctvo človeka, 

ktorému zdravotný stav spôsobuje potiaže pri správe majetku či hájení práv stojí na pomedzí 

zmluvného a zákonného zastúpenia, je možné uvažovať o analogickej aplikácii 

ustanovenia § 447 OZ. Na základe použitia analógie je teda možné vyvodiť záver, že právne 

jednanie opatrovníka zaväzuje opatrovanca aj vtedy, ak je v rozpore s opatrovancovými 

pokynmi. Výnimku z uvedeného predstavujú prípady, kedy sú pokyny opatrovanca známe 

tretej osobe, s ktorou opatrovník právne jednal a opatrovanec jej bez zbytočného odkladu 

oznámi, že s učineným právnym jednaním nesúhlasí. 129  V prospech uvedeného svedčí 

aj skutočnosť, že rozsah oprávnenia opatrovníka vymedzený v súdnom rozhodnutí o jeho 

menovaní má rovnaké účinky ako plná moc, pretože poskytuje osobám s ktorými zástupca 

právne jedná, informáciu o rozsahu jeho oprávnení. Naviac, opatrovancovi svedčí právo 

domáhať sa náhrady prípadnej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku jednania opatrovníka 

v rozpore s jeho pokynmi. Na strane druhej, pri hľadaní odpovede na položenú otázku, je 

taktiež možné vychádzať z toho, že z podstaty opatrovníctva v zmysle ustanovenia § 469 OZ 

je zrejmé, že opatrovník nie je oprávnený bez súhlasu súdu právne jednať za opatrovanca 

podľa vlastného uváženia. S prihliadnutím k poslednému uvedenému argumentu 

sa stotožňujem s názorom, že právne jednanie opatrovníka menovaného handicapovanému 

                                                      
126 Srov. ustanovenie § 469 odst. 2 občanského zákoníku. 
127 Srov. ustanovenie 447 občanského zákoníku. 
128  SVOBODA, K. Opatrovnictví a zákonné zastoupení v novém občanském zákoníku. In: Právní rozhledy 

č. 17/2012, s. 610. ISSN 1210-6410. 
129 Srov. ustanovenia § 446–447 občanského zákoníku. 
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človeku, je neúčinné, ak je v rozpore s pokynmi opatrovanca. 130  Zo samotnej podstaty 

opatrovníctva, ako inštitútu právnej ochrany je možné dovodiť záver, že záujem na ochrane 

práv opatrovanca posúva do úzadia záujem na naplnení legitímneho očakávania tretích osôb, 

že opatrovník ktorý právne jedná v rozmedzí svojho oprávnenia vymedzeného súdnym 

rozhodnutím, bezpodmienečne zaväzuje opatrovanca. 

Človeku, ktorému zdravotný stav spôsobuje potiaže pri správe majetku, menuje súd 

na návrh opatrovníka pro správu jmění. Súd nemôže opatrovníka pro správu jmění menovať 

človeku, ktorý si zaistil správcu majetku sám. Výnimkou sú len prípady upravené 

ustanovením § 470, veta druhá OZ. Ide o situácie, kedy správca nie je známy, odmietne 

právne jednať v záujme opatrovanca, alebo ak zanedbáva povinnosti súvisiace so správou 

majetku či nemôže majetok spravovať vôbec.131 Citované ustanovenie sa vzťahuje na situácie, 

kedy by si človek sám zaobstaral správcu majetku v zmysle ustanovenia § 1400 a násl. OZ. 

Povinnosti opatrovníka pro správu jmění sú upravené zvlášť, v ustanovení § 485 OZ 

a korešpondujú s právnou úpravou obdobného opatrovníctva vo veciach maloletých. 132 

Citované ustanovenie ukladá opatrovníkovi primárne povinnosť vyhotoviť v zákonom 

stanovenej lehote súpis spravovaného majetku a doručiť ho príslušnému súdu, opatrovancovi 

a opatrovníckej rade, ak bola zriadená. Opatrovník má taktiež povinnosť pravidelne, 

v zákonom stanovenej lehote, poprípade v lehote dohodnutej s členmi opatrovníckej rady, 

vyhotoviť vyúčtovanie správy. Opatrovanec alebo opatrovnícka rada môže z dôležitého 

dôvodu navrhnúť súdu, aby uložil opatrovníkovi povinnosť vyhotoviť mimoriadne 

vyúčtovanie. Opatrovník má zákonnú povinnosť doručiť každé vyúčtovanie opatrovancovi, 

opatrovníckej rade a súdu. Pri skončení funkcie opatrovník vyhotovuje konečné vyúčtovanie 

správy majetku, ktoré doručuje nie len opatrovancovi, opatrovníckej rade a súdu, ale 

aj prípadnému novému opatrovníkovi či súdnemu komisárovi v dedičskom súdnom konaní. 

Ak opatrovník nesplní svoje zákonom stanovené povinnosti, vystavuje sa riziku uplatnenia 

hmotne-právnych sankcií. Hmotne-právnou sankciou sa v tomto prípade rozumie právomoc 

súdu a zároveň oprávnenie účastníkov viesť súdne konanie za účelom odvolania 

opatrovníka,133 ako aj oprávnenie opatrovanca, novo menovaného opatrovníka alebo člena 

                                                      
130  SVOBODA, K. Opatrovnictví a zákonné zastoupení v novém občanském zákoníku. In: Právní rozhledy 

č. 17/2012, s. 610. ISSN 1210-6410. 
131 Srov. ustanovenie § 470 občanského zákoníku.  
132 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, 

s. 325. ISBN 978-80-7478-325-8. 
133 Srov. ustanovenie § 463 odst. 2 občanského zákoníku. 
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opatrovníckej rady uplatniť žalobný nárok, prostredníctvom ktorého sa bude domáhať 

splnenia zákonom stanovených povinností. 134 

Ďalšie obmedzenia týkajúce sa právneho jednania opatrovníka, prostredníctvom 

ktorého nakladá s majetkom opatrovanca upravuje ustanovenie § 483 odst. 2, 3 OZ. 

Opatrovník nie je oprávnený učiniť právne jednania vypočítané v uvedenom ustanovení bez 

súhlasu súdu. Súd si pred udelením súhlasu s určitým právnym jednaním vyžiada stanovisko 

opatrovníckej rady. Stanovisko opatrovníckej rady sa logicky nevyžaduje, ak nebola vôbec 

zriadená, alebo ak na dotaz súdu nepredložila svoje stanovisko v primeranej lehote. 135 

Uvedené ustanovenie je zrejme nesprávne systematicky zaradené do časti venujúcej 

sa opatrovníckej rade, pretože účelom predmetného ustanovenia je bližšie  doplnenie 

a konkretizácia ustanovení § 458–461 OZ. Aj napriek takémuto systematickému zaradeniu nie 

sú dané pochybnosti o tom, že obmedzenia opatrovníka zakotvené v citovanom ustanovení 

majú všeobecný dopad bez ohľadu na to, či opatrovnícka rada bola alebo nebola zriadená.136 

Opatrovníkovi, ktorý spravuje majetok opatrovanca náleží len bežná správa.137 Bežnou 

správou sa rozumie obstarávanie obvyklých, spravidla opakujúcich sa záležitostí, napríklad 

zaistenie pravidelných platieb. Ako bežnú správu je ale možné chápať aj jedno-rázové právne 

jednanie, ktoré vykonáva opatrovník menom opatrovanca, a ktoré je po hodnotovej stránke 

obdobné spravovanému majetku. Pokiaľ sa ale právne jednanie vymyká bežnej správe, je pre 

naloženie s majetkom opatrovanca potrebné schválenie súdom.138 Za správu nad rámec bežnú 

sa považujú záležitosti, ktoré sa podstatným spôsobom dotýkajú majetkovej podstaty 

spravovaného majetku. Ako príklad správy nad rámec bežnej je možné uviesť nakladanie 

s nehnuteľným majetkom. Zákon výslovne nedefinuje správu bežnú či nad rámec bežnú. 

Kritériá, na základe ktorých je možné tieto dva druhy správy navzájom odlíšiť sú premenlivé 

a odvíjajú sa od hodnoty a charakteru spravovaného jmění, hospodárskej situácie 

a v neposlednom rade aj od osobnej situácie opatrovanca. Občanský zákoník prostredníctvom 

ustanovenia § 461 odst. 2 negatívne vymedzuje rozsah oprávnení opatrovníka pro správu 

jmění a uvádza, že opatrovníkovi pro správu jmění nenáleží zasahovať do oprávnení 

zvláštneho správcu ustanoveného poručiteľom alebo darcom k nakladaniu s majetkom 

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

Kluwer, a. s., 2014, s. 1150. ISBN 978-80-7478-370-8. 
135 Srov. ustanovenie § 483 odst. 4 občanského zákoníku. 
136  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, s. 1147. ISBN 978-80-7478-370-8. 
137 Srov. ustanovenie 461 odst. 1 občanského zákoníku. 
138 Srov. ustanovenie § 461 odst. 1 občanského zákoníku. 
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opatrovanca, ktorý opatrovanec získal dedením, odkazom alebo darovaním. Zvláštny správca 

ustanovený poručiteľom alebo darcom sa ujíma funkcie okamihom, kedy opatrovanec prijal 

dar alebo neodmietol dedičstvo. Zákon umožňuje, aby opatrovník menom opatrovanca 

neprijal dar alebo odmietol dedičstvo. Takéto právne jednanie opatrovníka však nie je možné 

označiť za zásah do oprávnení zvláštneho zástupcu. Naviac, právne jednanie, ktorým 

opatrovník menom opatrovanca neprijíma dar či odmieta dedičstvo si vždy vyžaduje súhlas 

súdu, a to aj vtedy, ak by sa s ohľadom na svoju závažnosť jednalo len o bežnú záležitosť 

v zmysle ustanovenia § 461 odst. 1 OZ.139 

Zvláštnosťou opatrovníctva majetku je možnosť súdu priznať opatrovníkovi na jeho 

návrh odmenu za správu majetku. Odmena za správu majetku je fakultatívna a teda je na 

uvážení súdu, či v konkrétnom prípade vôbec odmenu za správu majetku opatrovanca prizná. 

Konečná výška je závislá na nákladoch správy, na hodnote a výnosoch spravovaného 

majetku, ako aj na časovej a pracovnej náročnosti.140 Ako už vyplýva z vyššie uvedeného, 

súdne konanie vo veci priznania odmeny opatrovníkovi za správu majetku je návrhovým 

súdnym konaním. Súd teda nemôže priznať navrhovateľovi ako odmenu vyššiu čiastku, 

než akú navrhovateľ sám požaduje. Ak je však  ustanovená opatrovnícka rada, môže súd 

priznať opatrovníkovi odmenu aj na návrh uznesením povereného člena rady.141 Aj napriek 

tomu, že sa jedná o nesporové súdne konanie, je povinnosťou opatrovníka uviesť a preukázať 

okolnosti rozhodné pre priznanie konkrétnej odmeny. Opomenutím tejto povinnosti 

opatrovník riskuje zamietnutie predmetného návrhu. Ak súd prizná opatrovníkovi odmenu 

za správu majetku, je táto hradená z prostriedkov opatrovanca, ktoré opatrovník spravuje.142 

Priznaním odmeny vzniká záväzok medzi opatrovníkom a opatrovancom, a preto má byť 

opatrovanec v súdnom konaní vo veci priznania odmeny za správu majetku zastúpený 

kolíznym opatrovníkom.143 

Zdravotný stav spôsobujúci potiaže pri správe majetku či hájení práv nie je možné považovať 

za nový dôvod menovania opatrovníka. Občanský zákoník z roku 1950 taktiež zakotvoval 

v ustanovení § 63 možnosť menovať opatrovníka osobe, ktorej telesná vada spôsobuje potiaže 

pri správe jej vecí alebo hájení jej práv. Obdobne ako účinná občiansko-právna úprava, 

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

Kluwer, a. s., 2014, s. 1107–1109. ISBN 978-80-7478-370-8. 
140 Srov. ustanovenie § 462 občanského zákoníku. 
141 Srov. ustanovenie § 479 odst. 2 občanského zákoníku. 
142  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, s. 1110–1111. ISBN 978-80-7478-370-8. 
143 Srov. ustanovenie § 460 občanského zákoníku. 
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aj právna úprava obsiahnutá v občanském zákoníku z roku 1950 stanovovala, že opatrovník 

môže byť takejto osobe menovaný len na jej žiadosť a rovnako tak aj rozsah oprávnení 

opatrovníka určil súd v súlade so žiadosťou budúceho opatrovanca. Ani v prípade 

zdravotného stavu spôsobujúceho človeku potiaže pri správe majetku či hájení práv 

sa v porovnaní s právnou úpravou obsiahnutou v občanském zákoníku z roku 1964, nejdená 

o nový dôvod menovania opatrovníka.144 Vychádzam zo skutočnosti, že občanský zákoník 

z roku 1964 v ustanovení § 29 výslovne stanovoval, že opatrovníka je možné menovať 

osobe neznámeho pobytu, ak to vyžaduje ochrana jej záujmov alebo verejný záujem, a za 

rovnakých podmienok môže súd menovať opatrovníka aj vtedy, ak to vyžaduje iný závažný 

dôvod. Takýmto závažným dôvodom mohla byť duševná porucha brániaca osobe 

vo vykonaní určitého právneho jednania, resp. v súlade s terminológiou používanou 

občanským zákoníkem z roku 1964, brániaca osobe vo vykonaní určitého právneho úkonu, 

pričom ešte nedošlo k zbaveniu či obmedzeniu spôsobilosti k právnym úkonom. Závažným 

dôvodom v zmysle ustanovenia § 29 OZ 1964, mohla byť aj duševná porucha, ktorá nie je 

trvalého rázu, a teda o zbavení ani obmedzení spôsobilosti nebolo možné uvažovať, alebo tiež 

telesné postihnutie brániace osobe v učinení určitého právneho jednania.145 

3.3 Opatrovníctvo dieťaťa 

Právna úprava opatrovníctva dieťaťa je v rámci občanského zákoníku obsiahnutá 

v časti druhej, upravujúcej rodinne-právne vzťahy. Ako už je uvedené v kapitole 2., 

ustanovenia upravujúce opatrovníctvo maloletých majú voči obecnej úprave opatrovníctva 

obsiahnutej v obecnej časti občanského zákoníku povahu lex specialis. Z uvedeného vyplýva, 

že ustanovenia § 457–485 OZ je potrebné obdobne použiť aj pre opatrovníctvo maloletých 

podľa časti druhej. Taktiež je potrebné zohľadniť ustanovenie § 3022 OZ ktoré stanovuje, 

že ustanovenia o právach a povinnostiach zákonného zástupcu platia obdobne aj pre 

opatrovníka podľa časti druhej, tzn. opatrovníka v zmysle ustanovenia § 943 a násl. OZ, a to 

aj napriek tomu, že opatrovník nie je zákonným zástupcom dieťaťa. 

Opatrovníctvo je jeden z inštitútov, ktorý je určený k ochrane práv a záujmov detí. 

Rovnaký cieľ sleduje aj inštitút poručníctva. Tieto inštitúty je ale potrebné odlišovať. 

Poručníkovi je zásadne zverený výkon všetkých zložiek rodičovskej zodpovednosti, zatiaľ čo 

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

2014, s. 1704. ISBN 978-80-7400-529-9. 
145 HOLUB, M. Občanský zákoník: komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 1.3.2003. Praha: Linde, 

2003, s. 143–144. ISBN 80-7201-406-4. 
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opatrovník vykonáva len niektoré, súdom vymedzené časti rodičovskej zodpovednosti, a to 

buď dlhodobo alebo krátkodobo. 146  Zmyslom opatrovníctva je ochrana záujmov dieťaťa 

v konkrétnom prípade, kedy zlyhala právna ochrana, ktorú by mal dieťaťu poskytovať rodič, 

poprípade poručník. Ako o menovaní opatrovníka, tak aj o menovaní poručníka rozhoduje súd 

uznesením. V rozhodnutí, ktorým súd menuje opatrovníka dieťaťu, vymedzí aj rozsah práv 

a povinností opatrovníka s ohľadom na účel, pre ktorý je menovaný. Súd pri určení rozsahu 

práv a povinností vždy dbá na to, aby boli práva a záujmy dieťaťa plne zaistené.  

Občanský zákoník upravuje oproti inštitútu opatrovníctva detí, inštitút poručníctva 

podrobnejšie a v ustanovení § 944 prikazuje primerané použitie ustanovení o poručníctve, 

poručníkovi a poručencovi aj pre opatrovníctvo, opatrovníka a opatrovanca. Použiteľnosť 

týchto ustanovení aj na opatrovníctvo, opatrovníka a opatrovanca, je potrebné skúmať 

individuálne u každého z nich.147 

Občanský zákoník upravuje celý rad dôvodov pre menovania opatrovníka dieťaťu. 

Tieto dôvody môžu byť viazané na zákonom predvídané skutočnosti, napr. hrozbu stretu 

záujmov, alebo sa môžu viazať na určité súdne konanie, napr. súdne konanie vo veciach 

osvojenia maloletého. Opatrovníctvo je často časovo obmedzené, resp. spojené s časovo 

obmedzenou záležitosťou dieťaťa. V takomto prípade hovoríme o opatrovníctve ad hoc. 

Zriedkavejšie sa stretávame s dlhodobým opatrovníctvom. Ako príklad dlhodobého 

opatrovníctva je možné uviesť opatrovníctvo ustanovené za účelom správy majetku 

dieťaťa.148  

Obsah funkcie opatrovníka, teda jeho práva a povinnosti sú determinované účelom, 

pre ktorý bol v konkrétnom prípade menovaný. V súlade s ustanovením § 945 OZ vymedzí 

súd práva a povinnosti opatrovníka v rozhodnutí o jeho menovaní. V rozhodnutí o menovaní 

opatrovníka súd predovšetkým uvedie samotný dôvod menovania, dobu po ktorú 

má opatrovník funkciu vykonávať, jeho práva a povinnosti, tiež to, či je pre niektoré jeho 

právne jednanie potrebný súhlas súdu, či vôbec, poprípade akým spôsobom má opatrovník 

podávať súdu správy o svojej činnosti, a v neposlednom rade aj to, či má právo na náhradu 

                                                      
146 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ Z., WESTPHALOVÁ L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 

655–975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1221. ISBN 978-80-7400-503-9. 
147 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 655. ISBN 978-80-7478-457-6.  
148 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ Z., WESTPHALOVÁ L. a kol.  Rodinné právo. 1. vydání.  Praha: C. H. 

Beck, 2015, s. 272. ISBN 978-80-7400-552-7. 
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všetkých alebo aspoň niektorých nákladov a právo ma odmenu. Dôvodová správa deklaruje, 

že uvedené ustanovenie má slúžiť ako direktíva pre súd.  

Ako už vyplýva z vyššie uvedeného, dôležitou obsahovou časťou výroku súdneho 

rozhodnutia bude vymedzenie práv a povinností opatrovníka nie len vo vzťahu k dieťaťu 

a jeho rodičom, ale aj vo vzťahu k ďalším osobám. Súd môže niektoré právne jednania 

opatrovníka podmieniť súhlasom súdu, keďže opatrovník rovnako ako poručník podlieha pri 

výkone funkcie stálemu dozoru súdu.149  

Novinkou v prípade inštitútu opatrovníctva, nie však u opatrovníka pro správu jmění 

dítěte, je právo na náhradu nákladov a na odmenu. Z dikcie ustanovenia § 945 OZ vyplýva, že 

sa jedná len o možnosť súdu toto právo priznať. Priznanie odmeny a stanovenie jej výšky 

bude závislé na druhu opatrovníctva a jeho účele. Ak súd o náhrade nákladov vôbec 

nerozhodne, prichádza do úvahy právo opatrovníka domáhať sa náhrady na základe 

ustanovení o bezdôvodnom obohatení.150 

Za účelom náležitej ochrany práv a záujmov dieťaťa je potrebné, aby bolo jednanie 

a rozhodovanie opatrovníka podložené dôkladnou znalosťou pomerov v záležitosti, pre ktorú 

bol menovaný.151 Preto je nutné, aby opatrovník postupoval v súlade s ustanovením § 946 OZ 

a predtým, ako učiní právne jednanie pre ktoré bol do funkcie menovaný, zistil stanovisko 

rodiča, poprípade poručníka, ako aj stanovisko dieťaťa, ak je to možné vzhľadom k jeho 

rozumovej a vôľovej vyspelosti. Ak je to s prihliadnutím k okolnostiam konkrétneho prípadu 

vhodné, zistí opatrovník aj stanovisko ďalších osôb. Dôvodová správa uvádza, že 

povinnosťou opatrovníka dieťaťa je primárne zistiť, čo skutočne je najlepším záujmom 

dieťaťa, a následne, ako najlepšie takýto záujem naplniť.152 

Súd zbaví opatrovníka funkcie, ak o to sám opatrovník z dôležitých dôvodov požiada, 

alebo ak sa stane nespôsobilým pre výkon funkcie do ktorej bol menovaný.153 Dôležitosť 

dôvodov sa vždy posudzuje vzhľadom k okolnostiam konkrétneho prípadu. Ako príklad 

takéhoto dôvodu je možné uviesť nepriaznivý zdravotný stav opatrovníka, pre ktorý nemôže 

                                                      
149 Srov. ustanovenie § 933 odst. 1., a ustanovenie § 944 občanského zákoníku.  
150 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ Z., WESTPHALOVÁ L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 

655–975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1224. ISBN 978-80-7400-503-9. 
151  ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: 

Rodinné právo.  Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 147. ISBN 978-80-7478-325-8. 
152 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: [cit. 2017-02-28]. Dostupné z: 

http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf 
153 Srov.  ustanovenie § 936 v spojení s § 944 občanského zákoníku. 

http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf
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svoju funkciu naďalej riadne, alebo vôbec vykonávať. V prípade, že súd sprostí opatrovníka 

funkcie v súlade s ustanovením § 936 v spojení s ustanovením § 944 OZ, potreba 

opatrovníctva naďalej trvá a preto musí byť dieťaťu menovaný nový opatrovník. Funkcia 

opatrovníka taktiež zaniká jeho smrťou alebo odvolaním, avšak aj v takýchto prípadoch 

potreba opatrovníctva naďalej trvá a preto musí súd dieťaťu menovať nového opatrovníka. 

Do doby, než súd menuje dieťaťu nového opatrovníka, prechádza táto funkciu na opatrovníka 

verejného, ktorým je orgán sociálno-právnej ochrany detí.154 Súd zbaví funkcie opatrovníka, 

ktorý nebol menovaný len pre určité právne jednanie aj v prípade, že pominula potreba, 

pre ktorú bol do funkcie menovaný. 155  V tomto prípade potreba opatrovníctva už netrvá 

a preto nebude dieťaťu menovaný žiadny ďalší opatrovník.156 K zániku funkcie opatrovníka 

dieťaťa bez potreby menovania nového opatrovníka dochádza, ak opatrovník, ktorý bol 

menovaný za účelom zastúpenia pri určitom právnom jednaní, alebo za účelom zastupovania 

v určitom konaní, tento účel naplnil. Funkcia opatrovníka a súčasne opatrovníctvo ako také 

zaniká aj nadobudnutím plnej svojprávnosti dieťaťa, alebo jeho osvojením.157Ak primerane 

použijeme ustanovenia o poručníctve, môžeme uviesť, že opatrovníctvo zaniká aj vtedy, 

ak nadobudne aspoň jeden z rodičov opatrovanca rodičovskú zodpovednosť, alebo schopnosť 

ju vykonávať v takom rozsahu, v akom ju v súlade s rozhodnutím súdu doposiaľ vykonával 

opatrovník. 

3.3.1 Kolízny opatrovník dieťaťa 

Práva a záujmy maloletých detí, ktoré nie sú plne svojprávne, spravidla hája ich 

rodičia, osvojitelia, poprípade poručník. V situáciách, kedy by mohlo dôjsť k stretu záujmov 

dieťaťa na strane jednej, a inej osoby na strane druhej, menuje súd dieťaťu kolízneho 

opatrovníka. Kolízne opatrovníctvo je tradičný právny inštitút, ktorý je v občanském 

zákoníku zmienený na viacerých miestach. Právna úprava opatrovníctva detí nadväzuje 

na obecnú právnu úpravu opatrovníctva, ako aj na právnu úpravu zastúpenia v rámci 

rodičovskej zodpovednosti v zmysle ustanovenia § 892 odst. 3 OZ, avšak je prísnejšia.158 

                                                      
154 Srov. ustanovenie § 17 písm. a) zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 
155 Srov. ustanovenie § 947 občanského zákoníku. 
156 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 641, 659. ISBN 978-80-7478-457-6. 
157 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ Z., WESTPHALOVÁ L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655–975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1225–1226. ISBN 978-80-7400-503-9. 
158 Srov. podkapitola 3. 1, Dôvody menovania opatrovníka. 
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Evropská úmluva o výkonu práv dětí č. 54/2001 Sb. m. s., v čl. 9 zakotvuje právomoc 

súdneho orgánu menovať dieťaťu zvláštneho zástupcu v súdnom konaní týkajúcom sa dieťaťa 

ak sú osoby, ktorým náleží rodičovská zodpovednosť podľa vnútroštátnych predpisov 

vylúčené zo zastupovania dieťaťa z dôvodu konfliktu záujmov. Vo vzťahu k uvedenému 

ustanoveniu je analogické ustanovenie § 460 OZ, v súlade s ktorým menuje súd zastúpenému 

kolízneho opatrovníka ak dôjde, resp. ak hrozí stret záujmov zákonného zástupcu 

či opatrovníka so záujmom zastúpeného, alebo stretu záujmov tých, ktorí sú zastúpení tým 

istým zákonným zástupcom či opatrovníkom. 

Súd menuje dieťaťu kolízneho opatrovníka, ak nemôže byť zastúpené v právnom 

jednaní svojím zákonným zástupcom, pretože hrozí stret ich záujmov. Kolízny opatrovník je 

dieťaťu menovaný vo všetkých konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Ako 

príklad je možné uviesť súdne konanie vo veci stanovenia či úpravy výživného, úpravy 

rozsahu styku rodiča a maloletého dieťaťa, ktoré mu nebolo zverené do výchovy a pod. Súd 

menuje dieťaťu kolízneho opatrovníka taktiež v paternitnom súdnom konaní, v súdnom 

konaní vo veciach osvojenia a v niektorých prípadoch aj v dedičskom súdnom konaní, 

napríklad ak súčasne dedí rodič aj dieťa.159 Ako už vyplýva z vyššie uvedeného, funkcia 

kolízneho opatrovníka je nezastupiteľná predovšetkým v súdnom konaní vo veciach úpravy 

práv a povinností rodičov či iných zákonných zástupcov vo vzťahu k deťom.  

Všeobecne platí, že súd môže menovať dieťaťu kolízneho opatrovníka pre celé súdne 

konanie, pre viacero právnych jednaní, alebo len pre jediné právne jednanie. Kolíznym 

opatrovníkom môže byť menovaný orgán sociálno-právnej ochrany detí, ako aj iná právnická 

alebo fyzická osoba. 

Pre účely zastúpenia dieťaťa v nesporovom súdnom konaní, kedy hrozí stret záujmov 

zástupcu a zastúpeného, menuje súd spravidla kolíznym opatrovníkom orgán sociálno-právnej 

ochrany detí.160 Ustanovenie § 17 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

detí stanovuje, že týmto orgánom je obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou. Na rozdiel 

od iných právnických či fyzických osôb, u ktorých sa vyžaduje súhlas s menovaním 

do funkcie opatrovníka, orgán sociálno-právnej ochrany detí nemôže funkciu opatrovníka 

odmietnuť. Svoj nesúhlas s menovaním môže vyjadriť výlučne prostredníctvom odvolania, 

                                                      
159 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ Z., WESTPHALOVÁ L. a kol.  Rodinné právo. 1. vydání.  Praha: C. H. 

Beck, 2015, s. 273. ISBN 978-80-7400-552-7. 
160 Srov. napr. ustanovenie § 469, § 434 zákona o zvláštních řízeních soudních. 
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ktoré smeruje proti uzneseniu, ktorým ho súd opatrovníkom menoval. Dôvodom pre podanie 

odvolania môže byť napríklad predpojatosť, ak bol obecný úrad obce s rozšírenou 

pôsobnosťou menovaný opatrovníkom v súdnom konaní, ktorého účastníkom je tajomník 

alebo iný predstaviteľ tohoto úradu, či jeho deti.161 Zákonodarca neopomenul ani prípady, 

kedy za účelom zamedzenia stretu záujmov bol síce kolíznym opatrovníkom menovaný orgán 

sociálno-právnej ochrany detí, avšak aj napriek tomu hrozí stret záujmov, a to medzi 

jednotlivými orgánmi navzájom. Preto platí, že ak bol opatrovníkom dieťaťa menovaný orgán 

sociálno-právnej ochrany detí, ktorý podal podnet alebo návrh na zahájenie súdneho konania, 

menuje súd na návrh (napr. rodiča alebo štátneho zástupcu) iného opatrovníka, ktorým môže 

byť opäť orgán sociálne-právnej ochrany detí, alebo aj iná, fyzická či právnická osoba.162 

V závere tejto časti považujem za potrebné zmieniť aj prípady, kedy zastúpenie 

dieťaťa nie je vôbec potrebné. Účinná právna úprava správne rozlišuje stupeň rozumovej 

a vôľovej vyspelosti maloletých detí, ktoré z dôvodu nedostatku veku zatiaľ nenadobudli plnú 

svojprávnosť. V nadväznosti na uvedené je potrebné poukázať na ustanovenie § 31 OZ, ktoré 

priznáva dieťaťu spôsobilosť k takému právnemu jednaniu, ktoré je svojou povahou 

primerané jeho rozumovej a vôľovej vyspelosti, ako aj jeho veku. Pre takéto právne jednanie 

teda nie je potrebné menovať maloletému kolízneho opatrovníka. Menovanie kolízneho 

opatrovníka taktiež nie je potrebné v súdnom konaní o povolení uzatvoriť manželstvo, aj keď 

účastníkom konania je maloletý aj jeho zákonný zástupca a tiež snúbenec, pretože zákon 

v tomto prípade priznáva maloletému, ktorý dovŕšil šestnásť rokov veku, plnú procesnú 

spôsobilosť.163 Plnú procesnú spôsobilosť priznáva zákon164  maloletému taktiež v súdnom 

konaní o priznaní svojprávnosti a privolení súhlasu či odvolaní súhlasu zákonného zástupcu 

k samostatnému prevádzkovaniu obchodného závodu alebo inej obdobnej zárobkovej 

činnosti.165 

3.3.2 Opatrovník pro správu jmění dítěte 

Dieťa môže nadobudnúť majetok z rôznych právnych titulov. Majetok vyššej hodnoty 

spravidla nadobúdajú maloletí dedením alebo darovaním. Nie sú však vylúčené ani prípady, 

                                                      
161  NOVOTNÁ, V., BURDOVÁ, E., RIEDLOVÁ JURKOVÁ, J. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s 

komentářem. Olomouc: ANAG, 2014, s. 109. ISBN 978-80-7263-914-4. 
162 Srov. ustanovenie § 469 odst. 2 zákona o zvláštních řízeních soudních.  
163 Srov. ustanovenie § 368 odst. 2 zákona o zvláštních řízeních soudních. 
164 Srov. ustanovenie § 469 odst. 3 zákona o zvláštních řízeních soudních. 
165 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655–975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1214–1215. ISBN 978-80-7400-503-9. 
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kedy dieťa nadobudne značný majetok vlastnou činnosťou, pretože aj dieťa mladšie 15 rokov 

môže vykonávať umeleckú, kultúrnu, reklamnú či športovú činnosť, ktoré je pre maloletého 

zdrojom majetkového prospechu.166  

Majetok dieťaťa spravujú primárne jeho rodičia. Problematika starostlivosti rodičov 

o majetok dieťaťa je súčasťou práv a povinností vyplývajúcich z rodičovskej zodpovednosti. 

Úprave rodičovskej zodpovednosti sa občanský zákoník venuje predovšetkým 

v ustanoveniach § 896–905, avšak je potrebné zohľadniť aj všeobecné ustanovenia týkajúce 

sa zákonného zastúpenia a opatrovníctva obsiahnuté v ustanoveniach § 475–464 OZ. 167 

Rodičia ako zákonný zástupcovia dieťaťa môžu za účelom zaopatrenia záležitostí dieťaťa, 

s výnimkou záležitostí týkajúcich sa jeho osobného stavu, uzatvoriť zmluvu o zastúpení 

s osobou, ktorá disponuje odbornými znalosťami, poprípade s inou vhodnou osobou. 168 

Takýmto spôsobom môže byť zmluvne opatrený zástupca dieťaťa, ktorý bude spravovať jeho 

majetok.169 Majetok dieťaťa, ktoré bolo osvojené, spravujú jeho osvojitelia, ktorým v súlade 

s ustanovením § 832 odst. 2 OZ náleží rodičovská zodpovednosť. Za situácie, kedy nie je 

žiaden z rodičov, ktorý by mal a vykonával rodičovskú zodpovednosť v plnom rozsahu 

a zároveň nebolo maloleté dieťa osvojené, menuje súd dieťaťu poručníka. Ten síce nie je 

nositeľom rodičovskej zodpovednosti, ale má voči dieťaťu v zásade všetky práva a povinnosti 

ako rodič (s výnimkou vyživovacej povinnosti), a teda jeho povinnosťou je aj starostlivosť 

o majetok dieťaťa.170 Ďalšou osobou, ktorá je za splnenia zákonných podmienok oprávnená, 

resp. povinná spravovať jmění dieťaťa, je opatrovník pro správu jmění dítěte, ktorého súd 

menuje v závislosti na konkrétnych okolnostiach buď vedľa alebo namiesto rodiča.  

Občanský zákoník v ustanovení § 941 výslovne pripúšťa súbeh poručníctva 

a opatrovníctva pre správu jmění. Za podmienky, že poručník poskytuje dieťaťu osobnú 

starostlivosť, a zároveň je správa jmění značne obtiažna, môže poručník na základe 

uvedeného ustanovenia navrhnúť súdu, aby menoval opatrovníka, ktorý bude majetok dieťaťa 

spravovať. Ustanovenie rieši prípady, kedy je poručníkom osoba poskytujúca dieťaťu osobnú 

starostlivosť a s ktorou má dieťa vybudovaný určitý vzťah, avšak táto osoba nemá potrebné 

                                                      
166  Dieťa môže vykonávať umeleckú, kultúrnu, športovú a reklamnú činnosť za podmienok uvedených 

v ustanoveniach § 121–124 zákona o zaměstnanosti. 
167 PAVLÍČEK, T. Některé aspekty péče o jmění dítěte dle nového občanského zákoníku. In: Právní rozhledy č. 

15–16/2014, s. 538. ISSN 1210-6410. 
168 Srov. ustanovenie § 928 občanského zákoníku. 
169 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655–975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1227. ISBN 978-80-7400-503-9. 
170 Srov. ustanovenie § 894 odst. 1 občanského zákoníku. 
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odborné znalosti, ktoré si správa majetku vyžaduje. 171  Zastávam názor, že s ohľadom 

na záujmy a ďalší vývoj dieťaťa je vhodné, aby bola jeho zákonným zástupcom osoba 

blízka,172 ku ktorej má dieťa vybudovaný určitý vzťah, a pokiaľ takáto osoba nemá potrebné 

odborné znalosti, ktoré si správa majetku dieťaťa vyžaduje, súd menuje na návrh opatrovníka 

pro správu jmění dítěte. Súhlasím s názorom, že opatrovníctvo majetku dieťaťa je pomocný, 

ochranný inštitút, a ak môže byť opatrovník pro správu jmění dítěte menovaný vedľa rodiča, 

nie je dôvod, pre ktorý by nemohol byť menovaný aj vedľa poručníka.173 

Dôvody pre menovanie opatrovníka pro správu jmění dítěte sú rôzne,174 avšak ich 

spoločným menovateľom je ohrozenie majetkových záujmov dieťaťa.175 Opatrovník môže 

byť menovaný len pre správu jednej súčasti majetku, ako aj pre správu určitého, zvláštneho 

druhu niekoľkých súčastí majetku,176 preto súd v rozhodnutí ktorým menuje opatrovníka vždy 

vymedzí rozsah majetku, ktorý bude tento opatrovník spravovať. Z dikcie zákona vyplýva, 

že súd môže rozhodnúť tak, že správu určitej časti majetku dieťaťa zverí opatrovníkovi, 

pričom zvyšnú časť budú naďalej spravovať rodičia. V rozsahu práv a povinností opatrovníka 

pro správu jmění sú rodičia ex lege obmedzení vo výkone práv a povinností vo vzťahu 

k jmění dieťaťa, a teda súd nemusí o takomto obmedzení rozhodovať. 177  V rozhodnutí, 

ktorým súd menuje opatrovníka taktiež spravidla určí, akým spôsobom má byť s jednotlivými 

časťami spravovaného majetku nakladané, a aký spôsob nakladania s majetkom 

sa opatrovníkovi zakazuje. Z uvedeného vyplýva, že sa jedná len o možnosť, nie povinnosť 

súdu. V prípade, že sa správa týka nehnuteľností, cenných hnuteľných vecí, práv 

k nehmotným statkom a obdobných cenností, by mal súd v rozhodnutí, ktorým opatrovníka 

menuje, stanoviť aspoň základné pravidlá správy. Súd môže napríklad určiť, ktoré hnuteľné 

či nehnuteľné veci majú byť predané a ako by malo byť naložené so získanými peňažnými 

prostriedkami. Je vhodné, aby súd stanovil aj spôsob výkonu vlastníckych a iných vecných 

práv, práv z duševného vlastníctva a práv záväzkových. Opatrovníkom pro správu jmění 

                                                      
171 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 649. ISBN 978-80-7478-457-6. 
172 Srov. ustanovenie § 22 odst. 1 občanského zákoníku. 
173 Westphalová L., Poručenství a opatrovnictví v historickém kontextu. IN: Dny práva – 2009 – Days of Law: 

the Conference Proceedings, 1. edition. [online]. Praha: [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/sblizovani/Westphalova_Lenka.pdf 
174 Podrobnejšie k jednotlivým dôvodom menovania opatrovníka pre správu jmění dieťaťa viz podkapitola 3. 1, 

Dôvody menovania opatrovníka. 
175 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 660. ISBN 978-80-7478-457-6. 
176 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf 
177 Srov. ustanovenie § 905 občanského zákoníku. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/sblizovani/Westphalova_Lenka.pdf
http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf
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dítěte väčšieho rozsahu bude spravidla menovaná osoba s odpovedajúcimi odbornými 

znalosťami. Práve tieto znalosti majú prispieť k tomu, že opatrovník nebude podstupovať 

neprimerané riziká a že majetok dieťaťa zachová do doby, než dieťa nadobudne plnú 

svojprávnosť.  

Opatrovník, rovnako ako rodič či poručník, má pri správe majetku dieťaťa povinnosť 

postupovať so starostlivosťou riadneho hospodára a nepodstupovať neprimerané riziká. 

Povinnosťou opatrovníka je spravovaný majetok aspoň zachovať, avšak v ideálnom prípade 

ho rozmnožiť. Opatrovník nesmie pri správe majetku činiť právne jednania, ktoré predstavujú 

neprimerané riziko, pričom je jeho povinnosťou mieru rizika odhadnúť. Súd neprimerané 

riziko čiastočne zamedzí tým, že už v rozhodnutí o menovaní opatrovníka pro správu jmění 

stanoví spôsob, akým je potrebné s majetkom dieťaťa či s jeho jednotlivými časťami 

nakladať, poprípade môže určitý spôsob nakladania zakázať.178 

Verejná kontrola nad správou majetku dieťaťa opatrovníkom sa premieta 

v ustanovení § 950 odst. 1 OZ, ktoré zakotvuje zodpovednosť opatrovníka za riadne plnenie 

jeho funkcie voči súdu. V snahe minimalizovať riziká pri správe majetku, zákonodarca 

v uvedenom ustanovení zakotvil, že výkon funkcie opatrovníka podlieha stálemu dozoru 

súdu. Súd už v rozhodnutí o menovaní opatrovníka pro správu jmění vymedzí rozsah svojej 

kontroly. Na rozdiel od rodičov má opatrovník povinnosť predkladať súdu pravidelné správy 

a účty zo správy majetku, a to najmenej jedenkrát ročne.179 Ak je to potrebné, môže súd 

stanoviť aj interval kratší ako jeden rok. Súd tak učiní predovšetkým vtedy, ak je možné 

predpokladať, že dôjde k rozsiahlym zmenám a investíciám vo vzťahu k spravovanému 

majetku v období kratšom ako jeden rok. Súd sa aktívne podieľa na kontrole opatrovníka nie 

len prostredníctvom prijímania a vyhodnocovania správ ním predložených, ale zároveň, ak 

bol súdu predložený návrh na schválenie právneho jednania opatrovníka, je jeho povinnosťou 

zvážiť všetky potenciálne riziká takéhoto právneho jednania, ako aj možný nepriaznivý dopad 

na spravovaný majetok. Opatrovník pro správu jmění dítěte potrebuje súhlas súdu ku všetkým 

právnym jednaniam vypočítaným v ustanovení § 898 OZ.180 Nad to môže súd, ak to považuje 

                                                      
178 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655–975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1231-1232, 1231–1232.                                     

ISBN 978-80-7400-503-9. 
179 Srov. ustanovenie § 950 odst. 3 občanského zákoníku.  
180 Srov. ustanovenie § 950 odst. 2 v spojení s § 896 a násl. občanského zákoníku. 
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za potrebné, podmieniť svojím súhlasom aj ďalšie právne jednania, ktoré nie sú obsiahnuté vo 

výpočte vyššie uvedeného ustanovenia.181 

Podľa staršej právnej úpravy obsiahnutej v zákoně o rodině, mal majetkový opatrovník 

právo na úhradu nutných výdajov spojených so správou majetku a na primeranú odmenu 

z výnosu majetku dieťaťa.182 Účinný občanský zákoník nahradil pojem nutné výdaje pojmom 

potrebné náklady. Dôvodová správa deklaruje, že opatrovníkovi pro správu jmění dítěte 

je potrebné priznať širšiu mieru možností jednať v prospech majetku dieťaťa, a teda je na 

mieste počítať nie len s nákladmi nutnými, ale aj s potrebnými.183 Tieto náklady si môže 

opatrovník odčítať z výnosu z majetku, ak je tento dostatočný. Zmyslom účinnej právnej 

úpravy je motivovať opatrovníka k tvorbe výnosov tak, aby z nich mohli byť hradené 

potrebné náklady, poprípade aj jeho odmena. Ak výnosy plynúce zo spravovaného majetku 

nestačia k úhrade potrebných nákladov, súd môže rozhodnúť o úhrade nákladov z majetku 

dieťaťa.184  

Občanský zákoník prostredníctvom ustanovenia § 951 odst. 2, priznáva opatrovníkovi 

pro správu jmění ditěte právo na  primeranú odmenu z výnosu spravovaného majetku. 

V zhode s uvedeným ustanovením platia pre výplatu odmeny rovnaké pravidlá ako pre 

náhradu nákladov. Uvedené však nie je možné chápať tak, že opatrovník bude profitovať 

zo spravovaného majetku a postupne ho zmenšovať. Takýto postup by úplne odporoval 

povinnostiam opatrovníka pro správu jmění, ako aj účelu tohoto inštitútu. O výške odmeny 

a o tom, za akú dobu má byť opatrovníkovi odmena priznaná, rozhodne súd, pričom vždy 

prihliada aj ku charakteru výnosov. 185  Ako už plynie z vyššie uvedeného, citované 

ustanovenie je vnútorne rozporné, pretože na strane jednej stanovuje, že ak výnos 

zo spravovaného majetku nepostačuje k úhrade odmeny opatrovníka, môže súd rozhodnúť, 

že odmena bude hradená zo spravovaného majetku dieťaťa, avšak na strane druhej zakotvuje, 

že pri určení výšky odmeny a doby, za ktorú má byť opatrovníkovi priznaná, vychádza súd 

z povahy výnosu spravovaného majetku. Pomocou gramatického výkladu teda dôjdeme 

k záveru, že opatrovník má právo na odmenu len ak z majetku ktorý spravuje plynie určitý 

                                                      
181 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655–975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1232–1233. ISBN 978-80-7400-503-9. 
182 Srov. ustanovenie § 37b odst. 7 zákona o rodině.  
183 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Praha: [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: 

http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf 
184 Srov. ustanovenie § 951 odst. 1 občanského zákoníku. 
185  NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ I., VONDRÁČKOVÁ P. Nový občanský zákoník. 2., 

aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017., s. 191. ISBN 978-80-271-0431-4. 

http://www.anag.cz/Files/file/duvodova_obcz.pdf
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výnos, avšak zároveň môže súd rozhodnúť, že odmena bude za situácie, kedy výnos z majetku 

dieťaťa nie je dostatočný, hradená z majetku dieťaťa. Súhlasím s názorom, že de lege ferenda 

je možné odporučiť, aby bol z ustanovenia § 951 odst. 2 OZ, vypustený odkaz na obdobné 

použitie odstavca 1 predmetného ustanovenia. 186 Uvedený rozpor by podľa môjho názoru 

mohol byť odstránený aj jednotnou rozhodovacou činnosťou súdov, ktoré by zohľadnili účel 

tohoto inštitútu. 

Pri skončení výkonu funkcie opatrovníka pro správu jmění dítěte, platia podobné 

pravidlá, ako je tomu u poručníka.187 Opatrovník má povinnosť po skončení svojej funkcie 

postúpiť súdu bez zbytočného odkladu všetko, čo mal u seba z titulu výkonu funkcie, a taktiež 

povinnosť predložiť súdu najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia funkcie záverečnú 

správu, vrátane účtu zo správy majetku dieťaťa. V prípade smrti opatrovníka pro správu 

jmění, má jeho dedič povinnosť postúpiť súdu všetko, čo mal opatrovník u seba z titulu 

výkonu funkcie. Ak dediča niet, má povinnosť vydať veci každý, kto k ním má prístup.188 

3.4 Opatrovník človeka 

Opatrovník je osoba, fyzická či právnická, menovaná súdom za účelom ochrany 

záujmov a naplňovania práv opatrovanca, ktorý si svoje právne záležitosti nemôže obstarať 

sám buď vôbec, alebo si ich môže obstarať len nedostatočným spôsobom.  

Rozhodnutiu súdu o menovaní opatrovníka človeku musí predchádzať jeho prezretie. 

Výnimkou sú len situácie, kedy prezretie dotknutej osoby nie je možné z dôvodu 

neprekonateľnej prekážky. Pojem neprekonateľná prekážka je veľmi široký a preto sa nie je 

možné obmedziť sa len na gramatický výklad tohoto pojmu. Súhlasím s názorom, že pojem 

neprekonateľná prekážka je vhodné vykladať tak, že prezretie dotknutej osoby nie je 

potrebné, ak by to bolo zjavne úplne neefektívne. 189 Ako príklad je možné uviesť človeka, 

ktorý sa nachádza v komatickom stave.  

Súd má pri výbere opatrovníka štyri možnosti. Primárne platí, že súd menuje 

opatrovníkom osobu, fyzickú či právnickú, ktorú navrhol opatrovanec. Je teda povinnosťou 

                                                      
186 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 666–667. ISBN 978-80-7478-457-6. 
187 Srov. ustanovenie § 952 v spojení s § 938 občanského zákoníku. 
188  NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ I., VONDRÁČKOVÁ P. Nový občanský zákoník. 2., 

aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 191–192. ISBN 978-80-271-0431-4. 
189 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1706. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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súdu zistiť, či opatrovanec v minulosti neučinil predbežné prehlásenie, poprípade zistiť jeho 

vôľu iným vhodným spôsobom v rámci súdneho konania vo veciach opatrovníctva človeka. 

Až potom, čo súd zistí, že opatrovanec neučinil predbežné prehlásenie a ani nenavrhol žiadnu 

osobu, ktorú by mohol súd menovať opatrovníkom, menuje opatrovníkom príbuzného, alebo 

inú osobu opatrovancovi blízku. Podmienkou menovania takejto osoby opatrovníkom 

je osvedčenie dlhodobého a vážneho záujmu o opatrovanca, ako aj schopnosť prejavovať 

takýto záujem do budúcna. V prípade, kedy uvedený postup nie je možný, menuje súd 

opatrovníkom inú osobu, ktorá spĺňa podmienky pre menovanie do funkcie opatrovníka, 

alebo verejného opatrovníka podľa iného zákona.190  

Opatrovníkom dieťaťa môže byť ako fyzická osoba, tak aj orgán sociálno-právnej 

ochrany detí, ktorý je povinný funkciu opatrovníka prijať. 191  Účinná právna úprava 

v niektorých prípadoch výslovne uprednostňuje, aby súd opatrovníkom menoval práve orgán 

sociálno-právnej ochrany detí. Spravidla sa jedná o prípady, kedy je maloletému menovaný 

kolízny opatrovník pre súdne konanie vo veci predbežného opatrenia, v súdnom konaní 

vo veci starostlivosti súdu o maloletých, v súdnom konaní vo veci osvojenia ako aj v súdnom 

konaní o navrátení dieťaťa vo veciach medzinárodných únosov. Pri potrebe 

zaistenie sociálno-právnej ochrany dieťaťa vo vzťahu k zahraničiu, je opatrovníkom 

menovaný Úrad pre medzinárodne-právnu ochranu detí so sídlom v Brne.192 

Pre úplnosť je vhodné uviesť, že možnosť predsedu senátu menovať účastníkovi 

súdneho konania procesného opatrovníka zakotvuje ustanovenie § 29 OSŘ. V súlade 

s uvedeným ustanovením predseda senátu menuje opatrovníka fyzickej osobe, ktorá 

je účastníkom súdneho konania a ktorá nemá v predmetnej veci procesnú spôsobilosť, 

a súčasne nemá zákonného zástupcu alebo ním nemôže byť zastúpená z dôvodu stretu 

záujmov, a nebol jej menovaný kolízny opatrovník. Takéto opatrenie je ale možné len 

v prípade, že je dané nebezpečenstvo z omeškania. Jedná sa teda o menovanie opatrovníka 

počas už prebiehajúceho súdneho konania, zatiaľ čo právna úprava opatrovníctva obsiahnutá 

v občanském zákoníku žiadne už zahájené súdne konanie nevyžaduje. Predseda senátu má pri 

výbere osoby procesného opatrovníka povinnosť vychádzať z vôle účastníka súdneho konania 

vyjadrenej prostredníctvom predbežného prehlásenia. V súlade s ustanovením § 29a OSŘ 

                                                      
190 Srov. § 471 odst. 2 občanského zákoníku. 
191 Srov. § 17 písm. a) zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
192 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655–975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1222. ISBN 978-80-7400-503-9. 
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bude opatrovníkom menovaná osoba za opatrovníka označená v predbežnom prehlásení, 

pokiaľ táto s menovaním vysloví súhlas.  

3.4.1 Opatrovník ako fyzická osoba 

S ohľadom na obsah a účel inštitútu opatrovníctva je možné opatrovníkom menovať 

len fyzickú osobu, ktorá je plne spôsobilá k právnemu jednaniu. Fyzickou osobou plne 

spôsobilou k právnemu jednaniu je človek, ktorý dovŕšil osemnásť rokov veku, alebo ktorému 

bola súdom priznaná svojprávnosť, 193  alebo ktorý uzatvoril manželstvo 194  a zároveň jeho 

spôsobilosť k právnemu jednaniu nebola obmedzená súdnym rozhodnutím, ktorého účinky 

pretrvávajú.195 Človek, ktorý nie je plne svojprávny nemôže zaistiť ochranu práv a záujmov 

zastúpeného, pretože nemôže právne jednať vo veciach, v ktorým je sám v svojprávnosti 

obmedzený. Z rovnakého dôvodu nemôže byť opatrovníkom menovaná ani osoba, ktorej 

záujmy sú v rozpore so záujmami opatrovanca.196 Z dôvodu hrozby stretu záujmov nemôže 

byť opatrovníkom menovaný ani prevádzkovateľ zariadenia, v ktorom opatrovanec pobýva 

alebo ktoré mu poskytuje služby. Opatrovanec je na takomto zariadení závislý pri zaisťovaní 

svojich základných potrieb, pričom ho ale s prevádzkovateľom nespájajú rodinné ani iné 

obdobné väzby, na základe ktorých by bolo možné presumovať, že opatrovník svoje 

postavenie poskytovateľa služieb nezneužije. Prevádzkovateľom zariadenia sa rozumie nie 

len osoba, ktorá svojou právnou subjektivitou zariadenie zaštiťuje, ale aj osoba, ktorá priamo 

či sprostredkovane poskytovateľa služieb ovláda.197 Ani v prípade, kedy fyzická osoba spĺňa 

všetky zhora uvedené kritériá, nemôže byť súdom menovaná do funkcie opatrovníka bez 

ďalšieho. Menovanie fyzickej osoby opatrovníkom je vždy viazané na jej súhlas 

s menovaním. Je teda povinnosťou súdu primárne zistiť stanovisko potenciálneho opatrovníka 

s jeho menovaním. Až následne, v prípade, že osoba napĺňa všetky zákonné predpoklady 

menovania, vrátane vyslovenia súhlasu s menovaním, môže súd uznesením rozhodnúť 

o menovaní konkrétnej fyzickej osoby do funkcie opatrovníka. 

Občanský zákoník, na rozdiel od predošlej právnej úpravy obsiahnutej v zákone 

o rodině, nešpecifikuje v časti druhej venovanej rodinnému právu výber osoby opatrovníka 

                                                      
193 Srov. ustanovenie § 37 občanského zákoníku. 
194 Srov. ustanovenie § 30 odst. 2 občanského zákoníku. 
195 Srov. ustanovenie § 59 občanského zákoníku. 
196 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1–654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 312. ISBN 978-80-7400-529-9. 
197  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, s. 250. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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dieťaťa. Pri výbere opatrovníka dieťaťa je potrebné primerane použiť ustanovenia týkajúce 

sa výberu osoby poručníka, a s ohľadom na ustanovenie § 3022 odst. 1 OZ aj ustanovenie 

§ 471 tohoto zákona, ktoré pojednáva o výbere osoby opatrovníka všeobecne. Pri menovaní 

opatrovníka by mal súd, ak je to možné, vyhovieť návrhu rodičov.198 Podmienkou menovania 

fyzickej osoby opatrovníkom dieťaťa je jej súhlas s menovaním, schopnosť dostatočne hájiť 

záujmy dieťaťa, nestrannosť a objektívnosť. Rovnako ako v prípade opatrovníctva plnoletých 

osôb, aj v prípade opatrovníctva detí platí, že súd môže opatrovníkom menovať len plne 

svojprávnu osobu. Naviac, osoba ktorá má byť menovaná do funkcie opatrovníka dieťaťa 

musí spôsobom svojho života zaručovať, že je schopná funkciu riadne vykonávať.199 

Ako už vyplýva z vyššie uvedeného, fyzická osoba ktorú súd menuje opatrovníkom 

musí nevyhnutne napĺňať určité, zákonom stanovené predpoklady zaručujúce riadny výkon 

tejto funkcie. Pri výbere vhodnej osoby pre výkon opatrovníctva ale súd zohľadňuje taktiež 

účel, pre ktorý je potrebné ustanoviť opatrovníctvo nad konkrétnym opatrovancom. Kritériá, 

ktoré by mal napĺňať opatrovník menovaný za účelom správy majetku sa značne odlišujú od 

tých, ktoré by mal napĺňať napríklad kolízny opatrovník dieťaťa, či opatrovník človek, 

ktorého svojprávnosť súd obmedzil. V prvom uvedenom prípade je nevyhnutné, aby 

opatrovník disponoval potrebnými odbornými znalosťami, ktoré si správa majetku vyžaduje, 

zatiaľ čo v druhom prípade je vhodné, aby bola do funkcie opatrovníka menovaná osoba 

z okruhu osôb opatrovancovi blízkych či jeho priateľov, ktorej opatrovanec dôveruje a ktorá 

je znalá jeho sociálnej situácie, jeho potrieb, zvyklostí a prianí.  

Som názoru, že okrem naplnenia zákonných predpokladov pre výkon funkcie 

opatrovníka, ako sú plná svojprávnosť a vylúčenie hrozby stretu záujmov, je dôležité, aby súd 

pri výbere vhodnej osoby opatrovníka posúdil aj ďalšie predpoklady zaručujúce riadny výkon 

funkcie. Predovšetkým v prípadoch, kedy je opatrovníkom menovaná fyzická osoba, ktorá nie 

je profesionálnym opatrovníkom, je vhodné, aby súd posúdil aj jej schopnosť dostatočne 

porozumieť potrebám opatrovanca a schopnosť komunikovať s ním vhodným spôsobom, 

pretože pre naplnenie účelu opatrovníctva je nevyhnutné, aby bol opatrovník schopný odlíšiť 

vlastné záujmy, potreby a hodnoty, od záujmov, potrieb a hodnôt opatrovanca.  

                                                      
198 ELIÁŠ, K., ZUKLÍNOVÁ, M., Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. Praha: Linde, 2001, 

s. 177. ISBN 80-7201-303-0. 
199 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655–975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1222. ISBN 978-80-7400-503-9. 
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3.4.2 Verejný opatrovník 

Inštitút verejného opatrovníctva je využívaný v prípade, kedy nie je možné menovať 

opatrovníka z radov príbuzných či osôb opatrovancovi blízkych. V súvislosti s menovaním 

verejného opatrovníka odkazuje ustanovenie § 471 odst. 2 OZ na iný zákon. Týmto iným 

právnym predpisom je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Spôsobilosť byť verejným 

opatrovníkom má obec, na ktorej území má opatrovanec bydlisko, poprípade  právnická osoba 

zriadená obcou za účelom plnenia povinností súvisiacich s opatrovníctvom. Občanský 

zákoník výslovne stanovuje, že menovanie verejného opatrovníka nie je viazané na jeho 

súhlas s menovaním. 200  Účelom je predovšetkým predchádzať situáciám, ku ktorým 

dochádzalo pred účinnosťou zák. č. 89/2012 Sb., kedy sa verejný opatrovníci odvolávali proti 

rozhodnutiu, ktorým ich súd do funkcie menoval. Ako je už uvedené vyššie, k menovaniu 

verejného opatrovníka dochádza až v prípade, kedy nie je možné menovať opatrovníkom inú 

osobu, ktorá by opatrovníctvo vykonávala. Z logiky veci teda vyplýva, že nie je žiadúce, aby 

sa verejný opatrovník funkcie vzdal, a takúto možnosť nepripúšťa ani účinná právna úprava. 

Verejným opatrovníkom je spravidla obec, čo je abstraktný pojem. Obec navonok 

zastupuje starosta, či iný poverený zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu opatrovníka, avšak 

je mnohokrát nesprávne zamieňaný za opatrovníka – fyzickú osobu. U poverených obecných 

úradov a obecných úradov obcí s rozšírenou pôsobnosťou je väčšinou agenda zverená 

sociálnym pracovníkom. Nie sú však vylúčené ani prípady, kedy funkciu opatrovníka 

vykonáva napríklad tajomník úradu alebo starosta. Najčastejšie je však výkon tejto funkcie 

zverený poverenému zamestnancovi obecného úradu. Takáto osoba by mala spĺňať zákonné 

predpoklady pre výkon opatrovníctva fyzickou osobou. Vzťah verejného opatrovníka 

a opatrovanca by mal byť vzťahom profesionálnym. Navzdory tejto skutočnosti 

je povinnosťou verejného opatrovníka činiť právne jednania v súlade so záujmami a prianiami 

opatrovanca.201 

Výkon funkcie opatrovníka – fyzickej osoby, prechádza v niektorých prípadoch na 

verejného opatrovníka priamo zo zákona. Ustanovenie § 468 OZ stanovuje, že pôjde 

o prípady, kedy pôvodne súdom menovaný opatrovník zomrie, alebo je odvolaný. V takomto 

prípade vykonáva funkciu verejný opatrovník až do doby, než súd menuje opatrovancovi 

                                                      
200 Srov. ustanovenie § 471 odst. 3 občanského zákoníku. 
201 INSTAND z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách. Metodika výkonu 

opatrovnictví. [online]. Praha: [cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://www.instand.cz/dokumenty/metodika-

vykonu-opatrovnictvi_201507211422189.pdf 

http://www.instand.cz/dokumenty/metodika-vykonu-opatrovnictvi_201507211422189.pdf
http://www.instand.cz/dokumenty/metodika-vykonu-opatrovnictvi_201507211422189.pdf
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nového opatrovníka. Z dikcie uvedeného ustanovenia je zrejmé, že verejný opatrovník 

vstupuje do pozície odvolaného či zosnulého opatrovníka priamo na základe citovaného 

ustanovenia, tzn. nevyžaduje sa žiadne súdne rozhodnutie.202 Uvedené ustanovenie umožňuje 

predchádzať problematickým situáciám, ktoré by mohli vzniknúť v období od smrti 

opatrovníka do doby menovania nového opatrovníka, kedy by opatrovanec nemal zástupcu, 

a teda  by nebola zaistená ochrana jeho práv a záujmov, čo by mohlo viesť k vzniku ujmy. 

Občanský zákoník stanovuje, že opatrovník nemôže od zastúpeného požadovať 

odmenu za zastúpenie. Výnimku predstavujú situácie, kedy má opatrovník povinnosť 

spravovať majetok opatrovanca. V takomto prípade je súd oprávnený rozhodnúť o priznaní 

či nepriznaní odmeny, ako aj o jej výške. 203  Uvedené platí bez ohľadu na to, či funkciu 

opatrovníka vykonáva fyzická osoba, alebo verejný opatrovník. Možnosť priznania odmeny 

za správu majetku verejnému opatrovníkovi súdy takmer vôbec nevyužívajú. Verejný 

opatrovník by mal takúto činnosť vykonávať spôsobom odpovedajúcim výkonu správnej 

činnosti v rámci prenesenej pôsobnosti.204 Štát však v súčasnosti neposkytuje obciam finančné 

prostriedky na výkon tejto konkrétnej agendy, pretože ako je už zmienené vyššie, ide o výkon 

prenesenej pôsobnosti a teda je súčasťou príspevku na výkon štátnej správy územným 

samosprávnym celkom. V súvislosti s financovaním verejného opatrovníctva je možné 

poukázať na problematickú právnu úpravu, ktorá nedostatočne zaisťuje financovanie výkonu 

štátnej správy v oblasti verejného opatrovníctva. Túto oblasť je možné označiť za zvláštnu 

agendu v rámci výkonu štátnej správy, a preto je potrebné zohľadniť nemožnosť striktne 

vychádzať z pravidiel realizácie iných agend. Opatrovníctvo slúži predovšetkým k zaisteniu 

potrieb opatrovanca, a tie nekončia s uplynutím pracovnej doby osoby poverenej výkonom 

funkcie verejného opatrovníka. De lege ferenda by bolo vhodné nastaviť pravidlá zaistenia 

potrieb opatrovanca aj v dobe mimo pracovnú dobu konkrétneho pracovníka povereného 

výkonom opatrovníckej funkcie. U odbornej verejnosti prevláda názor, že riešením popísanej 

problematiky by mohlo byť financovanie formou účelových dotácií, ktoré umožnia zohľadniť 

mieru náročnosti verejného opatrovníctva. Je možné argumentovať, že rovnaký model 

financovania sa v súčasnosti uplatňuje aj u financovania činnosti orgánov sociálno-právnej 

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

2014, s. 1703. ISBN 978-80-7400-529-9. 
203 Srov. ustanovenie § 462 občanského zákoníku.  
204 Srov. ustanovenie § 149b odst. 3 zákona o obcích. 



61 

 

ochrany detí. Taktiež sa možným riešením javí navýšenie príspevku na výkon štátnej 

správy.205 

V súvislosti s problematikou verejného opatrovníctva by bolo žiadúce prijatie 

zvláštneho právneho predpisu, ktorý by túto oblasť upravoval. Dôvodom absencie takejto 

právnej úpravy je zrejme dlhotrvajúci negatívny kompetenčný spor o túto oblasť. V súčasnosti 

sa Ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími dotknutými rezortmi snaží riešiť aspoň otázku 

financovania v tejto oblasti. Výsledkom ich snahy je poskytnutie kapitálovej platby 

zo štátneho rozpočtu na opatrovanca v rámci príspevku na prenesenú pôsobnosť.  

3.5 Základné povinnosti opatrovníka vo vzťahu k opatrovancovi 

Účinný občanský zákoník obsahuje radu ustanovení upravujúcich povinnosti 

opatrovníka. Tieto povinnosti je možné rozdeliť na základné, ktoré má každý opatrovník, 

a povinnosti zvláštne, odvíjajúce sa od druhu opatrovníctva. Vymedzenie týchto povinností, 

ako jedného z kľúčových aspektov inštitútu opatrovníctva, na úrovni národnej legislatívy, 

prispieva k posilneniu ochrany a postavenia opatrovanca. V súvislosti s opatrovníctvom osôb, 

ktoré súd obmedzil v svojprávnosti a osôb, ktorým zdravotný stav spôsobuje potiaže pri 

správe majetku či hájení práv, je možné konštatovať, že zákonné zakotvenie povinností 

opatrovníka odráža posun od medicínskeho modelu zdravotného postihnutia, tzn. modelu 

starostlivosti, k modelu sociálnemu, teda modelu podpory. Model podpory rešpektuje 

autonómiu človeka a jeho nárok na asistenciu tak, aby mohol plne realizovať všetky svoje 

práva a záujmy.206 

Občanský zákoník koncipuje zásadu, podľa ktorej zástupca a zastúpený ako v prípade 

zákonného zastúpenia, tak aj v prípade opatrovníctva, majú na základe osobného kontaktu 

vytvárať pokiaľ možno spoločnú vôľu k právnemu jednaniu, ktorú bude následne opatrovník 

presadzovať. Uvedená zásada sa odráža predovšetkým v ustanoveniach § 466 a § 467 OZ.207 

Mieru vytvárania spoločnej vôle opatrovníka a opatrovanca je potrebné posudzovať vždy 

s ohľadom na aktuálnu situáciu. Ak bol opatrovník menovaný napríklad z dôvodu, 

                                                      
205 Ministerstvo vnitra České republiky. Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Základní informace pro obce, 

jako veřejné opatrovníky. Metodické doporučení.[online]. Praha: [cit. 2017-03-14]. Dostupné z: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6ua9wP_2dbsJ:www.mvcr.cz/soubor/metodicke-

doporuceni-pro-obce-zakladni-informace-pro-obce-jako-verejne-

opatrovniky.aspx+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=cz&client=safari 
206 JURÍČKOVÁ, L., IVANOVÁ, K., FILKA, J. Opatrovnictví osob s duševní poruchou. Praha: Grada, 2014, s. 

131. ISBN 978-80-247-4786-6. 
207 SVOBODA, K. Opatrovnictví a zákonné zastoupení v novém občanském zákoníku. In: Právní rozhledy č. 

17/2012, s. 609. ISSN 1210-6410. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6ua9wP_2dbsJ:www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporuceni-pro-obce-zakladni-informace-pro-obce-jako-verejne-opatrovniky.aspx+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=cz&client=safari
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6ua9wP_2dbsJ:www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporuceni-pro-obce-zakladni-informace-pro-obce-jako-verejne-opatrovniky.aspx+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=cz&client=safari
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6ua9wP_2dbsJ:www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporuceni-pro-obce-zakladni-informace-pro-obce-jako-verejne-opatrovniky.aspx+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=cz&client=safari
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že opatrovanec je nekontaktný, stáva sa vôľa opatrovníka autonómnou, avšak stále 

je zachovaná jeho povinnosť jednať menom opatrovanca v súlade s jeho záujmami 

a poctivo.208 

Opatrovník má zákonom stanovenú povinnosť udržiavať s opatrovancom vhodným 

spôsobom a v potrebnom rozsahu pravidelný kontakt a prejavovať o jeho osobu skutočný 

záujem. Taktiež má povinnosť dbať o jeho zdravotný stav, ako aj chrániť a napĺňať jeho práva 

a záujmy. 209  Tieto základné povinnosti opatrovníka sú formulované pomerne všeobecne 

a preto je v praxi nutné ich naplňovanie skúmať vždy ad hoc.210 

Opatrovník má v súlade s ustanovením § 466 odst. 2 OZ povinnosť predom 

zrozumiteľne vysvetliť opatrovancovi povahu a následky rozhodnutia, ktoré sa týka 

opatrovancových záležitostí. Pri podávaní vysvetlenia je nutné, aby opatrovník zohľadnil 

možnosti a schopnosti opatrovanca tieto následky pochopiť.211 Môžu však nastať aj situácie, 

kedy nebude naplnenie tejto požiadavky objektívne možné, napríklad ak je opatrovancom 

človek trpiaci závažnou duševnou poruchou, pre ktorú ho súd obmedzil v svojprávnosti 

v značnom rozsahu, a ktorá mu bráni chápať zmysel a následky rozhodnutí.212 

Vzťahom opatrovníka a opatrovanca z hľadiska ich vzájomných práv a povinností 

sa zaoberá aj ustanovenie § 467 OZ, ktoré ukladá opatrovníkovi povinnosť napĺňať právne 

prehlásenia opatrovanca a zohľadňovať jeho, aj skôr vyjadrené názory, presvedčenia 

a poprípade aj vyznanie. K uvedenému by mal opatrovník sústavne prihliadať a pri zaisťovaní 

záležitostí opatrovanca by mal postupovať výhradne v súlade s jeho záujmami. Aj v prípade, 

kedy opatrovanec prejavil svoje priania až potom, čo súd rozhodol o jeho obmedzení 

v svojprávnosti, je opatrovník povinný právne jednať tak, aby bola predstava opatrovanca 

naplnená. Je avšak úlohou opatrovníka zvážiť, či takéto právne jednanie nemôže ohroziť 

dôležité záujmy opatrovanca. 213  Vyššie uvedené ustanovenie naviac normuje povinnosť 

opatrovníka pristupovať k výkonu svojej funkcie aktívne, a prostredníctvom svojho právneho 

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

Kluwer, a. s., 2014, s. 1122. ISBN 978-80-7478-370-8. 
209 Srov. ustanovenie § 466 odst. 1 občanského zákoníku. 
210 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1702. ISBN 978-80-7400-529-9. 
211  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, s. 1122. ISBN 978-80-7478-370-8. 
212 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1702. ISBN 978-80-7400-529-9. 
213 SVOBODA, K. Opatrovnictví a zákonné zastoupení v novém občanském zákoníku. In: Právní rozhledy č. 

17/2012, s. 609. ISSN 1210-6410. 
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jednania čineného menom opatrovanca zabezpečiť, aby spôsob života opatrovanca bol 

primeraný jeho schopnostiam a pokiaľ tomu nie je možné rozumne odporovať, taktiež, aby 

bol v súlade s predstavami a prianiami opatrovanca. Uvedené naznačuje, že vzájomný vzťah 

opatrovníka a opatrovanca má okrem roviny právnej aj určitú dôvernú, osobnú dimenziu, 

ktorej existencia je predpokladom riadneho plnenia zákonných povinností opatrovníka, 

ako napríklad prejavovanie záujmu o zdravotný stav opatrovanca a pod.214 

Rozsah práv a povinností opatrovníka vo vzťahu ku konkrétnemu opatrovancovi 

vymedzí súd v rozhodnutí, ktorým ho do funkcie menuje. Spolu s rozhodnutím o menovaní, 

ako aj kedykoľvek v priebehu trvania opatrovníctva môže súd, ak to odôvodňujú okolnosti, 

rozhodnúť o povinnosti opatrovníka poistiť sa pre prípad škody spôsobenej pri výkone 

funkcie opatrovancovi, či tretej osobe. 215  Súd je pri stanovení rozsahu práv a povinností 

opatrovníka obmedzený zákonom. Občanský zákoník výslovne stanovuje limity 

opatrovníctva prostredníctvom ustanovenia § 458, ktoré vypočítava záležitosti, v ktorých 

nie je opatrovník oprávnený za opatrovanca právne jednať. 

3.6 Zánik funkcie opatrovníka a zánik opatrovníctva  

Ako už napovedá samotný názov podkapitoly, zánik funkcie opatrovníka nemusí 

nutne znamenať aj zánik opatrovníctva. Zánik opatrovníctva môže byť absolútny, ale 

aj relatívny. O absolútny zánik opatrovníctva sa jedná v prípadoch, kedy súčasne so zánikom 

funkcie opatrovníka zaniká aj opatrovníctvo ako také, resp. zaniká potreba opatrovníctva vo 

vzťahu ku konkrétnej osobe. Príkladom absolútneho zániku opatrovníctva je situácia, kedy 

bol opatrovník ad hoc súdom menovaný pre určité právne jednanie. Vykonaním predmetného 

právneho jednania funkcia opatrovníka zaniká ex lege, a s ohľadom na dôvod menovania 

zaniká aj potreba opatrovníctva nad opatrovancom, pretože účel pre ktorý bol opatrovník 

menovaný sa naplnil. Ďalším dôvodom absolútneho zániku opatrovníctva môže byť smrť 

opatrovanca. Naopak, o relatívnom zániku opatrovníctva hovoríme v prípade, kedy 

je opatrovník z funkcie odvolaný súdom napríklad preto, že neplní riadne svoje povinnosti. 

V takomto prípade funkcia opatrovníka zaniká odvolaním, avšak potreba opatrovníctva nad 

konkrétnym opatrovancom naďalej trvá, preto je povinnosťou súdu menovať mu nového 

opatrovníka. 

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

Kluwer, a. s., 2014, s. 1122. ISBN 978-80-7478-370-8. 
215 Srov. ustanovenie § 456 odst. 2 občanského zákoníku. 
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Občanský zákoník v ustanovení § 468 uvádza, že smrťou opatrovníka ani jeho 

odvolaním opatrovníctvo nezaniká, a až do doby menovania nového opatrovníka zastáva túto 

funkciu verejný opatrovník. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že smrťou ani odvolaním 

opatrovníka sa samozrejme neobnovuje spôsobilosť opatrovanca k právnemu jednaniu, avšak 

zastúpenie konkrétnym opatrovníkom zaniká. Prechod výkonu funkcie na verejného 

opatrovníka odpovedá zmyslu opatrovníctva, ktorým je zabrániť vzniku situácií, kedy by 

nebol opatrovanec dočasne nikým nezastúpený, v dôsledku čoho by mu mohla vzniknúť 

ujma. Na rozdiel od smrti opatrovníka, smrť opatrovanca spôsobuje zánik opatrovníctva, a to 

aj v prípade, že je potrebné naliehavo učiniť konkrétne právne jednanie, aby právnemu 

nástupcovi opatrovanca nevznikla závažná ujma. 216  Je vhodné dodať, že z pohľadu 

opatrovníka samotného, zaniká opatrovníctvo aj jeho odvolaním, pričom dôvod odvolania 

nezohráva rolu. Súd odvolá opatrovníka, ak o to sám opatrovník požiada, alebo ak to navrhne 

opatrovanec či preto, že opatrovník neplní svoje povinnosti.217 

Vzhľadom k tomu, že výkon funkcie opatrovníka je vo svojej podstate dobrovoľný, 

má súd povinnosť odvolať opatrovníka z funkcie vždy, keď o to požiada. Zároveň má súd 

povinnosť menovať opatrovancovi nového opatrovníka. Dôvody, pre ktoré opatrovník 

požiada o svoje odvolanie z funkcie môžu byť akékoľvek, teda subjektívne aj objektívne. 

Do doby rozhodnutia súdu o odvolaní opatrovníka z funkcie, má tento povinnosť funkciu 

riadne zastávať. Návrh na odvolanie opatrovníka môže podať aj sám opatrovanec v súlade 

s ustanovením § 469 odst. 1 OZ. Súd je povinný návrhu opatrovanca bez ďalšieho vyhovieť. 

Výnimkou je len prípad, kedy je zjavné, že opatrovanec navrhujúci odvolanie opatrovníka 

stratil, aj keď len čiastočne, schopnosť právne jednať. Predmetnú situáciu vyrieši súd tak, 

že zaháji aj bez návrhu súdne konanie o svojprávnosti. Funkcia opatrovníka menovaného 

na návrh opatrovanca trvá až do právomocného skončenia súdneho konania. Ak nedošlo 

k obmedzeniu svojprávnosti opatrovanca, súd jeho návrhu na odvolanie opatrovníka následne 

vyhovie. V tomto prípade zaniká súčasne s funkciou opatrovníka aj opatrovníctvo samotné. 

Naviac, opatrovníctvo v zmysle ustanovenia § 469 OZ zaniká aj smrťou opatrovníka alebo 

opatrovanca.218 

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

Kluwer, a. s., 2014, s. 1123. ISBN 978-80-7478-370-8. 
217 Srov. ustanovenia § 463 odst. 2 a § 469 odst. 1 občanského zákoníku. 
218  ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA J. A kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, s. 1113, 1124–1125. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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V súvislosti so zánikom opatrovníctva a zánikom opatrovníckej funkcie je možné 

mutatis mutandis vychádzať z právnej úpravy zániku poručníctva a zániku poručníckej 

funkcie.219 V nadväznosti na uvedené je možné konštatovať, že opatrovníctvo dieťaťa zaniká 

ak nastanú skutočnosti, ktoré majú za následok, že potreba opatrovníctva už ďalej netrvá. 

Takéto dôvody  môžu nastať na strane dieťaťa, ako aj na strane rodičov. Dôvodom zániku 

opatrovníctva na220 strane dieťaťa, môže byť jeho nadobudnutie plnej svojprávnosti, jeho 

osvojenie či smrť. Dôvodom na strane rodičov môže byť skutočnosť, že aspoň jeden z rodičov 

nadobudol rodičovskú zodpovednosť či schopnosť ju vykonávať.  

K zániku funkcie opatrovníka dieťaťa dochádza smrťou opatrovníka, jeho odvolaním 

z funkcie či zbavením funkcie zo strany súdu. 221  Zvláštny dôvod zbavenia funkcie 

opatrovníka normuje ustanovenie § 947 OZ, ktoré stanovuje, že opatrovníka, ktorý nebol do 

funkcie menovaný len k určitému právnemu jednaniu, zbaví súd funkcie aj vtedy, ak už netrvá 

potreba, ktorá viedla k jeho menovaniu. Z gramatickej dikcie uvedeného ustanovenia vyplýva, 

že sa jedná o dôvod zbavenia funkcie, ktorý len pristupuje k ďalším dôvodom vyplývajúcim 

z ustanovení upravujúcich zbavenie funkcie poručníka. V prípade zbavenia funkcie 

opatrovníka v zmysle vyššie citovaného ustanovenia potreba opatrovníctva už ďalej netrvá 

a dieťaťu nebude menovaný žiadny ďalší opatrovník. 222  Rozhodnutie súdu o zbavení 

opatrovníka jeho funkcie sa nevyžaduje, ak samotné opatrovníctvo zaniká ipso facto. 

Ako príklad je možné uviesť situáciu, kedy k absolútnemu zániku opatrovníctva dochádza 

v rámci súdneho konania vo veci osvojenia maloletého, a to právomocným rozhodnutím 

o osvojení dieťaťa.223  

                                                      
219 Srov. ustanovenia § 935–937 občanského zákoníku. 
220  ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: 

Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 149, 142. ISBN 978-80-7478-937-3. 
221 Srov. ustanovenia § 936–937 v spojení s § 944 občanského zákoníku. 
222 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 659. ISBN 978-80-7478-457-6. 
223  ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: 

Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 149. ISBN 978-80-7478-937-3. 
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4 Opatrovnícka rada 

Inštitút opatrovníckej rady upravuje občanský zákoník v ustanoveniach § 472–485, 

a teda je možné konštatovať, že sa jedná o úpravu pomerne podrobnú. Zákonné zakotvenie 

opatrovníckej rady predstavuje novú konštrukciu prístupu k opatrovníctvu človeka. Potreba 

tohoto zákonného zakotvenia vyplýva zo skutočnosti, že môžu nastať situácie, kedy nie 

je vhodné či spravodlivé, aby o právnych záležitostiach rozhodovala len jedna osoba, resp. len 

opatrovník.224 

Opatrovnícka rada je novým inštitútom, ktorý občanský zákoník 

z roku 1964 nepoznal. Dôvodová správa k  občanskému zákoníku deklaruje, že východiskom 

právnej úpravy tohoto inštitútu je francúzsky a quebecký občanský zákoník, ako aj inštitút 

poručníckych rád zakotvený v ABGB. Pri porovnaní českej právnej úpravy inštitútu 

opatrovníckej rady s francúzskou či quebeckou úpravou predmetného inštitútu, nachádzame 

radu odlišností.225 Najvýznamnejším rozdielom je však to, že ako francúzska, tak aj quebecká 

právna úprava opatrovníckej rady sa viaže výhradne k záležitostiam maloletých, zatiaľ 

čo česká právna úprava je zameraná na osoby obmedzené v svojprávnosti a osoby, ktoré 

zatiaľ plnú svojprávnosť nenadobudli. Odkaz dôvodovej správy na inštitút poručníckych rád 

je podľa môjho názoru taktiež nepresný, pretože nariadenie, ktorým mali byť poručnícke rady 

zriadené nebolo nikdy vydané a tento inštitút preto prakticky v účinnosť nikdy nevstúpil. 

Ostatne je v porovnaní s právnou úpravou opatrovníckej rady odlišný aj pôvodne zamýšľaný 

účel a princíp fungovania poručníckych rád. Tieto mali byť primárne orgánmi informačnými, 

ktoré by poskytovali podporu súdom pri výkone dozoru nad poručníkmi a opatrovníkmi. 

Opatrovnícka rada je kolektívny orgán zložený z najmenej troch členov.226 Členom 

však môže byť len osoba, ktorá osvedčí o opatrovanca dlhodobý a vážny záujem, ako 

aj schopnosť prejavovať takýto záujem do budúcna. Takýmito osobami sú predovšetkým 

osoby opatrovancovi blízke a jeho priatelia. Je však vhodné poukázať 

aj na ustanovenie § 484  OZ, ktoré priznáva oprávnenie byť členom opatrovníckej rady 

aj právnickej osobe, ktorej hlavnou činnosťou je starostlivosť o osoby zdravotne postihnuté 

a ochrana ich záujmov, a to za predpokladu, že pôsobí v Českej republike nepretržite aspoň tri 

roky a bola s opatrovancom v pravidelnom spojení aspoň tri mesiace. Zo samotného zmyslu 

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

2014, s. 1709. ISBN 978-80-7400-529-9. 
225 Srov. ustanovenia čl. 407 a násl. Code civil des Français, čl. 222 a násl. Civil Code of Quebec. 
226 Srov. ustanovenie § 474 občanského zákoníku. 
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inštitútu opatrovníckej rady je zrejmé, že jej členom nemôže byť ten, koho záujmy odporujú 

záujmom opatrovanca. 227  Vo vzťahu k opatrovníkovi je opatrovnícka rada orgánom 

konzultačným a kontrolným. Vznik opatrovníckej rady je fakultatívny, pričom s ohľadom 

na systematické zaradenie v rámci občanského zákoníku je nepochybné, že môže vznikať len 

v prípadoch, kedy sa jedná o opatrovníctvo človeka.  

Primárnym predpokladom pre ustanovenie opatrovníckej rady je skutočnosť, 

že človeku už bol menovaný opatrovník. Predtým, ako súd menuje človeku opatrovníka nie je 

možné ani zvolanie schôdze osôb opatrovancovi blízkych a jeho priateľov. Ďalším 

predpokladom pre ustanovenie opatrovníckej rady je žiadosť zo strany opatrovanca 

samotného, alebo osoby jemu blízkej, adresovaná opatrovníkovi. Opatrovník má následne 

povinnosť v tridsaťdňovej lehote od obdržania žiadosti zvolať schôdzu osôb opatrovancovi 

blízkych, a jeho priateľov. Ak opatrovník schôdzu v zákonnej lehote nezvolá, prechádza táto 

povinnosť na súd. To isté platí aj v prípade, ak by sa schôdza nekonala z akéhokoľvek iného 

dôvodu, alebo ak by na schôdzi nebola opatrovnícka rada zvolená. V súvislosti s členstvom 

v opatrovníckej rade pojem osoby blízkej nevyvoláva pochybnosti, keďže občanský zákoník 

poskytuje jeho definíciu v ustanovení § 22, avšak nejasnosti vyvoláva pojem priateľ. Tento 

je v hovorovej reči bežne používaný, no v rámci právnej úpravy nemá obdobu. Osobu priateľa 

bude nutné posudzovať vždy subjektívne, jednak z pohľadu opatrovanca, ako aj z pohľadu 

tejto osoby. Rozhodujúce bude, či opatrovanec skutočne považuje danú osobu za svojho 

priateľa, ako aj to, či sa táto osoba cíti byť opatrovancovým priateľom. Výber členov 

opatrovníckej rady má zásadný význam, pretože títo, aj keď len okrajovo, zasahujú 

do budúceho právneho postavenia opatrovanca.228 

Ako problematická sa javí skutočnosť, že zákon výslovne nestanovuje, akým 

spôsobom má opatrovník čoby zvolávateľ schôdze zistiť totožnosť prítomných osôb, a ani to, 

či je opatrovník oprávnený overiť ich vzťah k opatrovancovi. Objavil sa názor, že opatrovník 

je z titulu zvolávateľa schôdze oprávnený vylúčiť zo schôdze osoby, ktoré dobrovoľne 

nepreukážu svoju totožnosť. Odôvodnením je skutočnosť, že zistenie totožnosti je opatrenie 

výlučne organizačné, pričom v súlade s ustanovení § 475 OZ, sa jedná o zistenie údaju, ktorý 

                                                      
227 Srov. ustanovenie § 473 odst. 2 občanského zákoníku. 
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je nutné uviesť v zápise o konaní schôdze. 229  Domnievam sa, že de lege ferenda by bolo 

vhodné vložiť do zákona ustanovenie, ktoré by výslovne zakotvilo oprávnenie opatrovníka 

zistiť totožnosť osôb prítomných na schôdzi.  

Zákon nezakladá oprávnenie opatrovníka vylúčiť zo schôdze prítomnú osobu 

s odôvodnením, že nie je osobou blízkou ani priateľom opatrovanca, pretože opatrovník je len 

zvolávateľom schôdze a nenáleží mu rozhodovanie a právach a povinnostiach prítomných 

osôb.230 Občanský zákoník taktiež neupravuje, či predmetné oprávnenie náleží plénu volebnej 

schôdze, poprípade inej osobe. S ohľadom na ustanovenie § 476 odst. 1 OZ 

je pravdepodobné, že k preskúmaniu oprávnenia zúčastniť sa schôdze môže dôjsť až v rámci 

konania o prehlásení voľby člena opatrovníckej rady za neplatnú.231 

Ako už vyplýva z vyššie uvedeného, schôdzu na ktorej dochádza k voľbe členov 

opatrovníckej rady zvoláva opatrovník alebo súd. Osobami oprávnenými k účasti a hlasovaniu 

na schôdzi sú opatrovanec, osoby jemu blízke a jeho priatelia. Podmienkou ustanovenia 

opatrovníckej rady je prítomnosť najmenej piatich osôb oprávnených sa schôdze zúčastniť, 

pričom každá z týchto osôb má pri voľbe jeden hlas.232 Quebecký občanský zákoník obsahuje 

obdobnú právnu úpravu osôb oprávnených zúčastniť sa schôdze, ako aj ich počtu,233 preto 

je možné predpokladať že zákonodarca sa pri tvorbe predmetných ustanovení inšpiroval práve 

týmto právnym predpisom. Opatrovnícka rada je volená nadpolovičnou väčšinou hlasov, 

pričom vždy je potrebné zvoliť najmenej troch členov. Ustanovenie § 474 OZ zakotvuje len 

obmedzenie týkajúce sa najnižšieho možného počtu členov opatrovníckej rady a ďalej sa tejto 

problematike nevenuje. Quebecký občanský zákoník je v tomto smere konkrétnejší 

a stanovuje, že opatrovnícka rada má obligatórne troch členov.234 V nadväznosti na uvedené 

je možné učiniť záver, že quebecká právna úprava inštitútu opatrovníckej rady je v tomto 

smere precíznejšia, pretože eliminuje možnosť vzniku problematických situácií, ku ktorým 

môže dochádzať pri hlasovaní opatrovníckej rady zloženej z párneho počtu členov. 

                                                      
229  SVOBODA, K. Perspektivy institutu opatrovnické rady. In: Jurisprudence č. 1/2013, s. 18–19.            

ISSN 1802-3843. 
230 Srov. ustanovenia § 473–475 občanského zákoníku. 
231  SVOBODA, K. Perspektivy institutu opatrovnické rady. In: Jurisprudence č. 1/2013, s. 19.                   

ISSN 1802-3843. 
232 Srov. ustanovenie § 472 občanského zákoníku. 
233 Srov.ustanovenie čl. 226 Civil Code of Quebec. 
234 Srov. ustanovenie čl. 228 Civil Code of Quebec. 
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 K vzniku opatrovníckej rady dochádza okamihom zavŕšenia voľby. Aj napriek tomu, 

že opatrovnícka rada vzniká bez pričinenia súdu, podlieha po celú dobu svojej existencie jeho 

dohľadu. Súdu náležia rôzne práva, na základe ktorých môže do činnosti opatrovníckej rady 

zasahovať.235 Vždy sú volení samotní členovia opatrovníckej rady, avšak je možné zvoliť 

aj ich náhradníkov pre prípad zániku funkcie zvoleného člena. Ak sú zvolení viacerí 

náhradníci, je potrebné určiť poradie, v akom majú v prípade potreby do funkcie nastúpiť. 

V opačnom prípade by bola voľba náhradníkov neúčinná z dôvodu jej neurčitosti. 236 

Zákonodarca prostredníctvom ustanovenia § 473 odst. 1 OZ odporúča dbať pri voľbe 

na rovnomerné zastúpenie osôb opatrovancovi blízkych a jeho priateľov. Domnievam sa, 

že uvedené sa vzťahuje ako na voľbu členov opatrovníckej rady, tak aj na prípadnú voľbu 

náhradníkov. Konkrétnejšia je opäť právna úprava obsiahnutá v ustanovení 

čl. 228 quebeckého občanského zákoníku, ktorý stanovuje, že okrem členov opatrovníckej 

rady sú obligatórne volený aj dvaja náhradníci, kde v oboch prípadoch má byť reprezentovaná 

línia otca aj matky, keďže právna úprava tohoto inštitútu sa podľa uvedeného predpisu viaže 

k záležitostiam maloletých osôb. V porovnaní z českou právnou úpravou, ktorá nestanovuje 

presné pravidlá pre nástup náhradníka do funkcie člena opatrovníckej rady, je quebecká 

právna úprava podrobnejšia, keďže upravuje presný postup určenia náhradníka, ktorý 

nastupuje na miesto člena opatrovníckej rady, ktorého funkcia zanikla.237 

O voľbe členov opatrovníckej rady ako aj o voľbe náhradníkov vyhotovuje v súlade 

s ustanovením § 475 OZ zapisovateľ zápis. Zápisom sa rozumie listina osvedčujúca priebeh 

voľby. Náležitosti zápisu upravuje citované ustanovenie. Protesty vznesené počas jednania 

o voľbe môžu byť jedným z podkladov pre prehlásenie voľby za neplatnú. Neplatnosť voľby 

prehlasuje súd, ktorý tak môže učiniť na návrh opatrovníka či návrh ktorejkoľvek z osôb 

oprávnených k účasti na schôdzi, ale aj bez návrhu, pokiaľ došlo k takému porušeniu zákona, 

že v jeho dôsledku hrozí opatrovancovi ujma. Akonáhle rozhodnutie o prehlásení voľby 

za neplatnú nadobudne právnu moc, súd nariadi formou uznesenia novú voľbu. Z vážnych 

dôvodov môže súd po zahájení konania o prehlásení voľby za neplatnú formou uznesenia 

                                                      
235 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J.,  ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 330. ISBN 978-80-7552-187-3. 
236  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, s. 1135. ISBN 978-80-7478-370-8. 
237 Srov. ustanovenie čl. 229 Civil Code of Quebec. 
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pozastaviť výkon práv člena opatrovníckej rady až do doby rozhodnutia o neplatnosti 

voľby.238 

Členstvo v opatrovníckej rade je založené na princípe dobrovoľnosti, z čoho vyplýva, 

že člen opatrovníckej rady môže z funkcie odstúpiť. K zániku členstva v takomto prípade 

dochádza doručením písomného oznámenia člena rady o jeho odstúpení súdu a opatrovníkovi. 

Ďalšou možnosťou zániku členstva v opatrovníckej rade je odvolanie zo strany súdu, pričom 

dôvody odvolania špecifikuje zákon. Súd môže o odvolaní člena rozhodnúť ako na návrh, tak 

aj bez návrhu. Ak dôjde k zániku členstva osoby v opatrovníckej rade, je nutné zvoliť nového 

člena či náhradníka.239 

Uznášaniaschopnosť opatrovníckej rady rieši ustanovenie § 474 OZ, ktoré stanovuje 

odlišné pravidlá v závislosti na počte jej členov. Ak má opatrovnícka rada len troch členov, 

je uznášaniaschopná za prítomnosti všetkých z nich, avšak ak má členov viac, postačí 

prítomnosť väčšiny. Pre prípad, že došlo k prijatiu rozhodnutia aj napriek tomu, 

že opatrovnícka rada nebola uznášaniaschopná platí, že opatrovník nie je týmto rozhodnutím 

viazaný. Jednalo by sa totiž o zdanlivé právne jednania, pretože absentuje vôľa opatrovníckej 

rady ako celku.240 

Zákon predpokladá, že členovia opatrovníckej rady sa schádzajú pravidelne, pričom 

ako maximálny časový interval medzi jednotlivými zasadaniami stanovuje dobu jedného 

roka. 241  Táto jednoročná hranica bola stanovená predovšetkým s ohľadom na pravidelné 

predkladanie správ opatrovníka opatrovníckej rade. Zaiste je ale vhodné, aby sa jej členovia 

schádzali častejšie. Samotné zasadanie zvoláva predseda opatrovníckej rady alebo opatrovník, 

poprípade jej iný člen či súd. Súd je oprávnený zvolať zasadanie ako na návrh, tak aj bez 

návrhu, a mal by tak učiniť predovšetkým za situácie, kedy sa opatrovnícka rada neschádza 

pravidelne, či ak sa nezišla po dobu dlhšiu ako jeden rok. Zasadania sa zúčastňujú primárne 

členovia rady, no prizvaný je aj opatrovník a opatrovanec. 242  

                                                      
238  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
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239 Srov. ustanovenie § 477 občanského zákoníku. 
240 Srov. ustanovenie § 551 občanského zákoníku. 
241 Srov. ustanovenie § 478 odst. 1 občanského zákoníku. 
242 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
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Opatrovnícka rada je súbor osôb, ktorým záleží na blahu opatrovanca, a ktorý bol 

ustanovený za účelom dohľadu nad činnosťou opatrovníka jednajúceho v záležitostiach 

opatrovanca.243 Základné povinnosti opatrovníckej rady vo vzťahu k opatrovancovi upravuje 

ustanovenie § 479 OZ, v súlade s ktorým členovia rady prejednávajú správu, ktorú 

im predkladá opatrovník. Správa predstavuje prehľad a vyjadrenie opatrovníka ku všetkým 

právnym jednaniam, ktoré učinil v záležitostiach opatrovanca v predmetnom období. 

Členovia opatrovníckej rady sa vyjadrujú aj k správe majetku opatrovanca, uznášajú 

sa o výške odmeny opatrovníka za správu majetku ako aj o podaní návrhu súdu na zrušenie 

opatrovníctva či odvolaní súčasného opatrovníka a menovaní nového. Ďalšie oprávnenia 

opatrovníckej rady vyplývajú z ustanovenia § 480 OZ, ktoré podáva výpočet právnych 

jednaní opatrovníka, ktoré si vyžadujú súhlas opatrovníckej rady. Naviac sa môže 

opatrovnícka rada vyjadrovať aj k ďalším otázkam súvisiacim s ochranou záujmov 

opatrovanca, pretože zákon jej priznáva možnosť uvedený výpočet rozšíriť. Na druhej strane 

však zákon oprávnenia opatrovníckej rady limituje a uvádza, že nesmú obmedzovať 

opatrovníka nad mieru primeranú okolnostiam.244  V súvislosti s oprávnením opatrovníckej 

rady rozšíriť výpočet záležitostí, v ktorých môže opatrovník právne jednať len s jej súhlasom, 

je potrebné zohľadniť, že nie opatrovnícka rada, ale práve opatrovník nesie zodpovednosť 

za riadny priebeh opatrovníctva, a preto môže opatrovnícka rada prijať obmedzujúce 

uznesenie, len ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti konkrétneho prípadu. Ak opatrovnícka 

rada v rozpore s uvedeným princípom obmedzila opatrovníka v jeho samostatnom právnom 

jednaní, ktoré činí menom opatrovanca, môže opatrovník využiť svoje oprávnenie, ktoré 

mu priznáva ustanovenie § 481 OZ a podať súdu návrh na zmenu či zrušenie daného 

obmedzenia. Pokiaľ tak opatrovník neučiní, nemá inú možnosť, ako obmedzenie rešpektovať. 

245 Zákon opomína špecifikovať dôvody, pre ktoré by mal súd rozhodnutie opatrovníckej rady 

zrušiť či zmeniť, preto je potrebné vychádzať z účelu, pre ktorý je ustanovená.  Opatrovnícka 

rada je vždy ustanovená za účelom ochrany záujmov opatrovanca, a preto je možné dovodiť, 

že jej rozhodnutie by mal súd zrušiť, ak zjavne smeruje proti záujmom opatrovanca, alebo 

ak opatrovnícka rada presadila namiesto záujmu opatrovanca záujem vlastný. Ak súd 
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rozhodne o zrušení rozhodnutia opatrovníckej rady, má povinnosť ho nahradiť vlastným 

rozhodnutím.246  

Opatrovník je v právnom jednaní, ktoré činí v záležitostiach opatrovanca v niektorých 

prípadoch obmedzený aj súhlasom súdu. Výpočet právnych jednaní opatrovníka, ku ktorým 

zákon vyžaduje súhlas súdu, uvádza ustanovenie § 483 OZ. Opatrovník nesmie bez súhlasu 

súdu vysloviť súhlas so zmenou osobného stavu opatrovanca. Obmedzenie sa taktiež týka 

právnych jednaní, ktorými by mal opatrovník disponovať s opatrovancovým majetkom. 

Systematické zaradenie uvedeného ustanovenia je zrejme nesprávne, pretože súhlas súdu 

s právnym jednaniam opatrovníka v uvedených záležitostiach zákon požaduje bez ohľadu 

na to, či opatrovnícka rada bola alebo nebola ustanovená. V prípade, že došlo k ustanoveniu 

opatrovníckej rady má ale súd povinnosť vyžiadať si jej stanovisko predtým, ako určité 

právne jednanie opatrovníka schváli či neschváli. Takéto stanovisko síce nie je pre súd 

záväzné, ale je jedným z podkladov, ktoré slúžia ako základ pre rozhodnutie súdu.247 

V nadväznosti na skutočnosť, že zákon niektoré právne jednania opatrovníka 

podmieňuje súhlasom opatrovníckej rady je vhodné poukázať aj na ustanovenie § 482 OZ, 

ktoré je východiskom pre situácie, kedy opatrovnícku radu nie je možné ustanoviť napríklad 

preto, že opatrovanec nemá vo svojom okolí dostatok príbuzných či priateľov, ktorý 

by o neho javili záujem, či z iných podobných dôvodov. V takýchto situáciách svedčí súdu 

rozhodnúť na návrh osoby opatrovancovi blízkej, jeho priateľa či na návrh samotného 

opatrovanca, že pôsobnosť opatrovníckej rady bude vykonávať jediná z týchto osôb. 

Zmienené ustanovenie rieši taktiež situáciu, kedy niet jedinej osoby, ktorá by mohla 

vykonávať pôsobnosť opatrovníckej rady. V takomto prípade bude súhlas s právnym 

jednaním opatrovníka v záležitostiach, kedy zákon vyžaduje súhlas opatrovníckej rady, 

nahradený súhlasom súdu. 

Občanský zákoník prostredníctvom ustanovenia § 484 priznáva v rámci opatrovníctva 

špecifické a privilegované postavenie právnickej osobe, ktorej hlavnou činnosťou 

je starostlivosť o osoby zdravotne postihnuté a ochrana ich záujmov. Ako už bolo uvedené, 

takáto právnická osoba sa môže stať členom opatrovníckej rady, navrhnúť jej zvolanie 

či zúčastňovať sa jej schôdzí. Oprávnenie právnickej osoby na členstvo v rade je nezávislé 
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na vôli iných osôb, a teda je možné dovodiť, že jej členstvo v rade vzniká odlišne ako 

u ostatných subjektov, konkrétne jednostranným právnym jednaním, spočívajúcim 

v oznámení o vstupe do rady. Svoj vstup do opatrovníckej rady oznamuje právnická osoba 

jej predsedovi, opatrovníkovi a súdu.248 

Inštitút opatrovníckej rady je v rámci českého právneho poriadku inštitútom novým. 

Ako už bolo uvedené na začiatku kapitoly, zákonodarca sa pri tvorbe ustanovení upravujúcich 

tento inštitút inšpiroval francúzskou, no predovšetkým quebeckou občiansko-právnou 

úpravou. V porovnaní s českou právnou úpravou je markantným rozdielom predovšetkým to, 

že uvedené zahraničné právne úpravy sú v súvislosti s opatrovníckou radou orientované 

výhradne na záležitosti maloletých, z čoho pramenia aj ďalšie odlišnosti, ktoré je možné 

v rámci jednotlivých úprav pozorovať. 

Navzdory pomerne rozsiahlej právnej úprave inštitútu opatrovníckej rady ktorú 

v občanském zákoníku nachádzame, je možné jej vytknúť určité nedostatky. Zákon 

ani v náznakoch nerieši, kto a akým spôsobom je oprávnený k overeniu totožnosti osôb 

prítomných na schôdzi zvolanej za účelom ustanovenia opatrovníckej rady. Rovnako 

tak zákon neposkytuje odpoveď na otázku, akým spôsobom má opatrovník ustanovujúcu 

schôdzu zvolať. Otázne je taktiež to, komu náleží oprávnenie vylúčiť z ustanovujúcej schôdze 

prítomné osoby z dôvodu, že nie sú osobou opatrovancovi blízkou, ani jeho priateľom. 

Preskúmanie oprávnenia zúčastniť sa schôdze až v rámci konania o prehlásení voľby 

za neplatnú sa javí ako postup príliš zdĺhavý a nedôvodne komplikovaný. Jasné nie je ani to, 

kto zaistí, aby bolo dbané na rovnomerné zastúpenie osôb blízkych a priateľov opatrovanca 

medzi členmi opatrovníckej rady a náhradníkmi. Aj napriek tomu, že od účinnosti občanského 

zákoníku uplynuli už viac ako tri roky, odpovede na uvedené otázky neposkytuje 

ani judikatúra.  

Aj napriek určitým nedostatkom právnej úpravy v oblasti opatrovníckej rady zastávam 

názor, že je jej zakotvenie v českom právnom poriadku prínosné. Za predpokladu vhodného 

výberu jej členov, ktorým na blahu opatrovanca skutočne záleží a ktorý budú svedomite 

pristupovať k zákonným povinnostiam z členstva vyplývajúcich, sa nepochybne jedná 

o inštitút užitočný. Vhodný výber členov zaistí naplnenie účelu ustanovenia opatrovníckej 

rady, ktorým je ochrana práv a záujmov opatrovanca voči právnemu jednaniu opatrovníka, 

                                                      
248 SVOBODA, K. Perspektivy institutu opatrovnické rady. In: Jurisprudence č. 1/2013, s. 21. ISSN 1802-3843. 
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ktoré je v stanovených prípadoch podmienené práve jej súhlasom. Ustanovenie opatrovníckej 

rady ako orgánu konzultačného a kontrolného, môže značne prispieť k zníženiu rizík, 

vyplývajúcich z právneho jednania opatrovníka, keďže nie je možné vylúčiť, že v niektorých 

prípadoch nemusí byť jeho právne jednanie v najlepšom záujme opatrovanca.  

4.1 Rozhodnutia vo veciach opatrovníckej rady 

Procesná úprava konania vo veciach opatrovníckej rady je zakotvená 

v ustanovení § 49 ZŘS. Zakotvenie inštitútu opatrovníckej rady malo z procesného hľadiska 

prispieť k uľahčeniu rozhodovacej činnosti súdov vo veciach opatrovníctva človeka. Tejto 

idei ale neodpovedá hmotne-právna úprava obsiahnutá v občanském zákoníku, keďže 

predvída radu prípadov, kedy môžu okresné súdy249 zasiahnuť do činnosti opatrovníckej rady. 

Pri splnení zákonných predpokladov je možná integrácia súdu v zásade už od okamihu vzniku 

opatrovníckej rady, až po okamih jej zániku.250 

Z hľadiska súdom prejednávaných otázok v rámci právnej úpravy konania vo veciach 

opatrovníckej rady, rozlišujeme štyri druhy súdnych konaní, a to: a) konanie o tom, 

že pôsobnosť opatrovníckej rady bude vykonávať len jedna z osôb uvedených 

v ustanovení § 472 odst. 1 OZ; b) konanie o odňatí práv právnickej osobe, ktorej hlavná 

činnosť spočíva v starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím a ochrane ich záujmov; 

c) konanie o zvolaní schôdze k ustanoveniu opatrovníckej rady alebo o zvolaní opatrovníckej 

rady a d) konanie o zrušení rozhodnutia opatrovníckej rady.251 

V situácii, kedy nie je možné ustanoviť opatrovnícku radu z dôvodov uvedených 

v ustanovení § 482 odst. 1 OZ, je súd oprávnený rozhodnúť, že jej pôsobnosť bude vykonávať 

osoba opatrovancovi blízka, alebo jeho priateľ. Zákon však umožňuje súdu učiniť takého 

rozhodnutie výlučne na návrh niektorej z vyššie uvedených osôb. Súd súčasne s rozhodnutím, 

že pôsobnosť opatrovníckej rady bude vykonávať len jediná osoba, rozhodne 

aj o jej menovaní.252 

Procesným vyjadrením hmotne-právneho ustanovenia § 484 OZ je súdne konanie 

o odňatí práv právnickej osobe, ktorej hlavnou činnosťou je starostlivosť o osoby zdravotne 

                                                      
249 Srov. ustanovenie § 3 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních. 
250  MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L. a kol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou 

zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, s. 109. ISBN 978-80-7502-122-9. 
251 Srov. ustanovenie § 49 zákona o zvláštních řízeních soudních. 
252 Srov. ustanovenia § 49 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních, § 482 odst. 1 občanského zákoníku. 
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postihnuté a ochrana ich záujmov. Takéto súdne konanie je možné zahájiť len na návrh 

opatrovanca, opatrovníka alebo člena opatrovníckej rady. Právnickej osobe, ktorá spĺňa 

požiadavky vyjadrené odstavcom dva vyššie uvedeného ustanovenia, zákon priznáva právo 

byť členom opatrovníckej rady, zúčastniť sa jej zasadaní ako aj ustanovujúcej schôdze, 

a rovnako tak jej náleží aj právo činiť voči súdu návrhy vo veciach opatrovníckej rady. 

Odňatie niektorého či všetkých z uvedených práv predstavuje sankciu za to, že daná 

právnická osoba neuplatňuje zákonom priznané práva v súlade so záujmami opatrovanca. 

Z uvedeného je zrejmý aj samotný účel súdneho konania, ktorým je zaistenie ochrany 

opatrovanca, resp. zaistenie ochrany jeho práv a záujmov.253 

Procesnou poistkou proti nečinnosti opatrovníka, ktorý nesplnil svoju zákonnú 

povinnosť zvolať schôdzu za účelom ustanovenia opatrovníckej rady, je súdne konanie 

o zvolaní takejto schôdze. Predmetné súdne konanie môže byť zahájené na návrh 

opatrovanca, či osoby jemu blízkej, ako aj bez návrhu. O zvolaní ustanovujúcej schôdze alebo 

o zvolaní opatrovníckej rady má súd rozhodnúť v lehote tridsiatich dní od podania návrhu, 

poprípade od vydania uznesenia, ktorým bolo konanie zahájené bez návrhu. Súd môže 

za účelom zistenia osôb opatrovancovi blízkych a ich adries využiť údaje dostupné 

z evidencie obyvateľov, tzn. ak je súdne konanie zahajované na návrh, súd nie je viazaný 

údajmi uvedenými v návrhu. V súvislosti s voľbou opatrovníckej rady je potrebné uviesť, 

že ustanovenie § 476 OZ zakladá oprávnenie súdu, v prípade že sú splnené zákonné 

predpoklady, prehlásiť voľbu člena rady za neplatnú, ak pri voľbe došlo k takému porušeniu 

zákona, že v jeho dôsledku hrozí opatrovancovi ujma. Uvedené ustanovenie súčasne ukladá 

súdu povinnosť, aby po prehlásení voľby za neplatnú nariadil bez zbytočného odkladu voľbu 

novú. Po zahájení súdneho konania vo veci neplatnosti voľby člena opatrovníckej rady, môže 

súd do doby, než vo veci rozhodne, pozastaviť výkon práv člena opatrovníckej rady, ak sú pre 

takýto postup dané závažné dôvody.254  

Právna úprava súdneho konania o zrušení rozhodnutia opatrovníckej rady predstavuje 

duplicitné zakotvenie ustanovenia § 481 OZ, v súlade s ktorým môže súd zrušiť rozhodnutie 

opatrovníckej rady a nahradiť ho rozhodnutím vlastným. Návrh na zrušenie rozhodnutia 

opatrovníckej rady je oprávnený podať jej člen, ktorý pre rozhodnutie nehlasoval, opatrovník 

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

zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, s. 110. ISBN 978-80-7502-122-9. 
254  SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 101–102. ISBN 978-80-7400-297-7. 
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alebo opatrovanec. Procesná aj hmotne-právna úprava stanovuje pre podanie návrhu lehotu 

pätnásť dní od prijatia rozhodnutia opatrovníckou radou. Návrh na zrušenie takéhoto 

rozhodnutia má suspenzívny účinok, a teda až do rozhodnutia súdu o podanom návrhu prijaté 

rozhodnutie nevyvoláva právne účinky.  

Z uvedeného je evidentné, že hmotne-právnej úprave inštitútu opatrovníckej rady 

nezodpovedá úprava procesná, ktorá neupravuje všetky, hmotným právom predvídané prípady 

integrácie súdu do činnosti opatrovníckej rady. Zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje 

len niektoré prípady predvídanej integrácie súdu, pričom v zvyšných prípadoch absentuje ich 

procesné vyjadrenie a konkretizácia.255  Domnievam sa, že by bolo vhodné, aby zákonodarca 

pri budúcich novelizáciách zákona o zvláštních řízeních soudních zvážil rozšírenie procesnej 

úpravy konaní vo veciach opatrovníckej rady a zaistil tak previazanosť hmotne-právnej 

a procesnej úpravy tohto inštitútu.   

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

zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, s. 110. ISBN 978-80-7502-122-9. 



77 

 

5 Opatrovníctvo právnických osôb 

Výslovné zákonné zakotvenie inštitútu opatrovníctva právnickej osoby priniesol 

účinný občanský zákoník. Dôvodová správa k občanskému zákoníku deklaruje, že dôvodom 

zakotvenia predmetného inštitútu boli predovšetkým nejasnosti prameniace z právnej úpravy 

obsiahnutej v občanskom zákoníku z roku 1964. Diskutovaná bola najmä otázka, či je vôbec 

možné právnickej osobe opatrovníka menovať. Ustanovenie § 29 OZ 1964 výslovne 

stanovilo, že: „Soud může ustanovit opatrovníka také tomu, jehož pobyt není znám, jestliže je 

to třeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Za týchž podmínek může 

soud ustanovit opatrovníka i tehdy, jestliže je to třeba z jiného vážného důvodu.” Citované 

ustanovenie však neuvádza, či môže súd pri splnení zákonných predpokladov takýto postup 

uplatniť aj v prípade, že sa jedná o právnickú osobu. Odpoveď na položenú otázku poskytla 

judikatúra. Už za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 sa vyskytli prípady, kedy súd 

menoval hmotne-právneho opatrovníka právnickej osobe, napr. ak akciová spoločnosť nemala 

v dôsledku akcionárskych rozporov predstavenstvo spôsobilé jednať jej menom. Takýto 

postup následne schválil aj Ústavný súd ČR, ktorý svojím uznesením potvrdil rozhodnutie 

prvostupňového súdu.256  

Zákonné zakotvenie možnosti menovať hmotne-právneho opatrovníka právnickej 

osobe je možné označiť za reakciu zákonodarcu na právnu prax predošlých rokov. Občanský 

zákoník upravuje predmetný inštitút v ustanovení § 486 a násl., avšak menovanie opatrovníka 

právnickej osobe predvída aj ustanovenie § 165 OZ.  

 Dôvod menovania opatrovníka právnickej osobe vymedzuje občanský zákoník 

v ustanovení § 486 pomerne neurčite, kde len konštatuje, že opatrovník bude menovaný 

právnickej osobe, ktorá to potrebuje za účelom správy jej záležitostí alebo hájenia jej práv. 

Nie je však vylúčené, že v niektorých situáciách budú zúčastnené oba uvedené dôvody. 

Právnická osoba potrebuje opatrovníka, ak by bez jeho menovania došlo k ochromeniu jej 

činnosti a nie je v silách samotnej právnickej osoby takúto situáciu prekonať. Je potrebné 

uviesť, že dôvodom menovania opatrovníka nie je potenciálne narušenie činnosti právnickej 

osoby. V dobe rozhodovania súdu o menovaní opatrovníka sa musí právnická osoba skutočne 

nachádzať v situácii, kedy je isté, že bez menovania opatrovníka by došlo k škodlivému 

                                                      
256 Uznesenie Ústavního soudu ze dne 13. března 2008, sp. zn. I. ÚS 2457//07 [online]. Praha: [cit. 2017-03-28]. 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptembqhbpxm6lcmvzf65ltl43denq 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbpxm6lcmvzf65ltl43denq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbpxm6lcmvzf65ltl43denq
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následku. Taktiež je vhodné poukázať na gramatickú dikciu uvedeného ustanovenia, z ktorej 

vplýva, že opatrovníka je možné právnickej osobe menovať len za účelom hájenia jej 

vlastných záujmov. Vychádzajúc zo skutočnosti, že podmienky pre menovanie opatrovníka 

fyzickej a právnickej osobe by mali byť v zásade zhodné, je možné dovodiť, že opatrovníka 

môže súd menovať právnickej osobe aj z dôvodu existencie verejného záujmu, rovnako ako 

je tomu v prípade opatrovníctva človeka. Súd má pri rozhodovaní o menovaní opatrovníka 

povinnosť zvážiť, či je jeho menovanie ako krok predstavujúci zásah do oprávnenia 

právnickej osoby samostatne právne jednať primeraný v porovnaní s následkom, ktorý 

by nastal bez jeho menovania. 257 

Ako som už uviedla, menovanie opatrovníka právnickej osobe predvída aj ustanovenie 

§ 165 OZ. V situácii, kedy štatutárny orgán právnickej osoby nemá počet členov potrebný 

k rozhodovaniu, súd na návrh osoby, ktorá osvedčí svoj právny záujem, menuje chýbajúcich 

členov na dobu, pokiaľ budú noví členovia povolaní postupom stanoveným v zakladateľskom 

právnom jednaní. Ak takýto návrh nebol podaný, menuje súd aj bez návrhu právnickej osobe 

opatrovníka. Uvedené ustanovenie je možné označiť za ustanovenie všeobecné, riešiace 

situáciu nedostatku členov štatutárneho orgánu. Predstavuje reakciu zákonodarcu na situáciu, 

kedy určitému počtu členov štatutárneho orgánu funkcia zanikla, čo vyjadruje zásadnú 

odlišnosť od taktiež všeobecného ustanovenia § 486 OZ, ktoré naopak dopadá na situácie, 

kedy síce právnická osoba má dostatočný počet členov štatutárneho orgánu, ale títo 

sú vo vzťahu k výkonu svojej funkcie neaktívny. Takýto neaktívny prístup k výkonu funkcie 

člena štatutárneho orgánu odôvodňuje potrebu menovania opatrovníka súdom, aby mohli byť 

náležite spravované záležitosti právnickej osoby či hájené jej práva. V súvislosti s uvedeným 

je vhodné poukázať aj na publikovanú judikatúru. Vrchný súd v Prahe svojím uznesením 

sp. zn. 7 Cmo 67/2015 ustálil, že je vylúčené použitie ustanovenia § 165 OZ v prípade 

akciovej spoločnosti. Použitie tohoto všeobecného ustanovenia vylučuje špeciálna právna 

úprava zakotvená v ustanovení § 443 ZOK, ktoré neumožňuje menovanie opatrovníka 

akciovej spoločnosti z dôvodu, že jej štatutárny orgán nemá dostatočný počet členov k prijatiu 

rozhodnutia.258  

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

Kluwer, a. s., 2014, s. 1151-1152. ISBN 978-80-7478-370-8. 
258 Uznesenie Vrchního soudu v Praze ze dne 11. září 2015, sp. zn. 7 Cmo 67/2015 [online]. Praha:             

[cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 

http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5

http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%207%20AND%20%5Bspzn2%5D%3DCmo%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D67%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2015%20AND%20%5Bidstrediska%5D%3D910&SearchMax=0Start=1&Count=15&p
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Ďalším dôvodom menovania opatrovníka, ktorý zakotvuje ustanovenie § 165 OZ 

je rozpor záujmov člena štatutárneho orgánu so záujmami právnickej osoby, ak táto nemá 

iného člena orgánu, schopného ju zastupovať. 

Možnosť menovať právnickej osobe procesného opatrovníka upravuje 

explicitne  ustanovenie § 29 odst. 2 OSŘ, ktoré stanovuje, že predseda senátu menuje 

opatrovníka právnickej osobe, ktorá ako účastník súdneho konania nemôže vystupovať pred 

súdom z dôvodu, že tu nie je osoba oprávnená za ňu jednať, alebo preto, že je sporné, kto je 

osobou oprávnenou jednať za právnickú osobu, a hrozí nebezpečie z omeškania.  

5.1 Opatrovník právnickej osoby 

Okrem vymedzenia situácii, kedy môže byť právnickej osobe menovaný opatrovník, 

vymedzuje občanský zákoník v ustanovení § 486 odst. 2 aj predpoklady na strane osoby, 

ktorá má byť opatrovníkom menovaná. Opatrovníkom právnickej osoby môže byť menovaná 

len osoba, ktorá je spôsobilá byť členom jej štatutárneho orgánu, resp. ktorá spĺňa zákonné 

podmienky pre výkon funkcie štatutárneho orgánu.259 

Všeobecné predpoklady pre výkon funkcie člena orgánu právnickej osoby vyplývajú 

z ustanovenia § 152 odst. 2 OZ, ktoré ako podmienku členstva stanovuje plnú svojprávnosť. 

Rovnako ako v prípade opatrovníctva človeka, tak aj v prípade opatrovníctva právnickej 

osoby teda zákon vyžaduje, aby bol opatrovník osobou plne svojprávnou. Konkrétnejšie 

upravuje predpoklady členstva v orgánoch právnickej osoby ustanovenie § 46 ZOK, ktoré sa 

zároveň snaží eliminovať členstvo v orgánoch osobám, u ktorých je daná prekážka výkonu 

funkcie.  Zákonné predpoklady členstva v  orgáne právnickej osoby špecifikované 

ustanovením § 46 ZOK, sa taktiež vzťahujú  na osobu opatrovníka. 

Opatrovníctvo právnickej osoby trvá vždy len po dobu nevyhnutnú. Nad to je potrebné 

uviesť, že výkon funkcie konkrétneho opatrovníka je obmedzený dobou, po ktorú tento spĺňa 

podmienky členstva v štatutárnom orgáne. Akonáhle prestane opatrovník takéto podmienky 

spĺňať, má zákonnú povinnosť oznámiť súdu svoju nespôsobilosť k výkonu funkcie. Následne 

súd nahradí pôvodného opatrovníka opatrovníkom novým. 

                                                                                                                                                                      
D = 7 AND %5Bspzn2%5D=Cmo AND %5Bspzn3%5D=67 AND %5Bspzn4%5D=2015 AND 

%5Bidstrediska%5D=910&SearchMax=0Start=1&Count=15&p 
259 Srov. ustanovenia § 152 odst. 2, § 153 občanského zákoníku, § 46 zákona o obchodních společnostech a 

družstvech. 

http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%207%20AND%20%5Bspzn2%5D%3DCmo%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D67%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2015%20AND%20%5Bidstrediska%5D%3D910&SearchMax=0Start=1&Count=15&p
http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%207%20AND%20%5Bspzn2%5D%3DCmo%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D67%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2015%20AND%20%5Bidstrediska%5D%3D910&SearchMax=0Start=1&Count=15&p
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Pri výbere osoby opatrovníka súd rešpektuje vôľu právnickej osoby, a preto ak je 

v zakladateľskom právnom jednaní určená osoba, ktorá má byť menovaná opatrovníkom, súd 

ju opatrovníkom menuje za predpokladu, že je k výkonu funkcie spôsobilá a s menovaním 

súhlasí.260  Uvedené však neplatí, ak by rešpektovanie zakladateľského právneho jednania 

ohľadne výberu osoby opatrovníka bolo v rozpore so záujmom spoločnosti alebo v rozpore 

s verejným záujmom. Nie len súd, ale aj opatrovník má povinnosť rešpektovať vôľu 

opatrovanca, a preto ak je to možné, mal by pri svojom právnom jednaní nadviazať na 

predchádzajúcu činnosť štatutárneho orgánu alebo zakladateľov právnickej osoby z doby, 

kedy ešte menovanie opatrovníka nebolo dôvodné. Svojvoľné jednanie opatrovníka bez 

akejkoľvek nadväznosti na predchádzajúce smerovanie právnickej osoby môže byť dôvodom 

pre jeho odvolanie z funkcie v súlade s ustanovením § 463 odst. 2 OZ.261 

5.2 Povinnosti a pôsobnosť opatrovníka právnickej osoby 

Práva a povinnosti opatrovníka právnickej osoby, ako aj jeho pôsobnosť sa v súlade 

s ustanovením § 487 OZ analogicky riadia odpovedajúcimi ustanoveniami upravujúcimi 

práva, povinnosti a pôsobnosť štatutárneho orgánu právnickej osoby.  

Pôsobnosť opatrovníka právnickej osoby všeobecne vychádza z pôsobnosti stanovenej 

pre štatutárny orgán spoločnosti, avšak zákon nezbavuje súd možnosti túto pôsobnosť 

vymedziť odlišne. Menovanie opatrovníka právnickej osobe predstavuje podstatný zásah do 

jej usporiadania, preto by mal súd pri vymedzení pôsobnosti opatrovníka dbať na to, aby bol 

takýto zásah len minimálny. S ohľadom na uvedené je možné predpokladať, že súd v uznesení 

o menovaní opatrovníka vymedzí jeho práva a povinnosti užšie, ako je tomu u štatutárneho 

orgánu.262 Taktiež je potrebné uviesť, že súdnym rozhodnutím vymedzené práva a povinnosti 

opatrovníka nesmú zasahovať do práv a povinností, ktoré by za bežného stavu náležali iným 

orgánom právnickej osoby, resp. spoločníkom. 

Ustanovenia § 163–165 OZ upravujú špecifiká platné pre štatutárny orgán právnickej 

osoby. Všeobecne upravuje vnútornú pôsobnosť štatutárneho orgánu ustanovenie § 163 OZ, 

ktoré stanovuje, že štatutárnemu orgánu náleží tzv. zbytková pôsobnosť, čiže tá, ktorá nebola 

zakladateľským právnym jednaním, zákonom alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci 

                                                      
260 Srov. ustanovenie § 488 občanského zákoníku. 
261  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, s. 1154–1155. ISBN 978-80-7478-370-8. 
262  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, s. 1154–1155. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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zverená inému orgánu právnickej osoby. Analogicky teda táto zbytková pôsobnosť náleží aj 

opatrovníkovi právnickej osoby, pokiaľ súd v uznesení o jeho menovaní nestanoví inak. 

Úprava vonkajšej pôsobnosti štatutárneho orgánu je obsiahnutá v ustanovení § 164 OZ. 

Vedľa vymedzenia pôsobnosti opatrovníka prostredníctvom odkazu na právne 

postavenie štatutárneho či iného orgánu právnickej osoby, poprípade právne postavenie jej 

člena, ukladá ustanovenie § 487 odst. 2 OZ opatrovníkovi ďalšiu významnú povinnosť. 

V súlade s uvedeným ustanovením má opatrovník povinnosť činiť právne jednania smerujúce 

k nastoleniu situácie, za ktorej by bolo možné obnovenie bežnej činnosti štatutárneho 

orgánu.263  

Konkrétne práva a povinnosti opatrovníka právnickej osoby sa odvíjajú od toho, akej 

forme právnickej osoby bol opatrovník menovaný.264 

Explicitné zakotvenie inštitútu opatrovníctva právnickej osoby je niektorými 

príslušníkmi odbornej verejnosti vnímané kriticky. Obavy vzbudzuje predovšetkým zvýšenie 

miery verejno-právnej regulácie a obmedzenie slobodnej vôle podnikajúcich subjektov 

prostredníctvom inštitútu opatrovníctva.265 Doterajšia rozhodovacia činnosť súdov však skôr 

svedčí o tom, že pri rozhodovaní o menovaní opatrovníka právnickej osobe súd vždy 

dôkladne zváži, či je takýto zásah do jej vnútorných pomerov adekvátny vzhľadom 

k hroziacemu následku. Domnievam sa, že pokiaľ budú mať súdy aj naďalej pri rozhodovaní 

o menovaní opatrovníka právnickej osobe na zreteli skutočnosť, že sa jedná o prostriedok 

ultima ratio, ktoré je vhodné použiť len v prípade, kedy nie je iná možnosť nápravy, nie sú 

vyššie uvedené obavy dôvodné. 

  

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

2014, s. 1725–1726. ISBN 978-80-7400-529-9. 
264  Srov. napr. ustanovenia § 362 a násl., § 408 a násl. občanského zákoníku. § 106 a násl., § 125 a násl., 

§ 194 a násl., § 396 a násl., § 705 a násl. zákona obchodních společnostech a družstvech. 
265 PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. Lze ustanovit hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti? In: Právní 

rozhledy č. 16/2007, s. 601. ISSN 1210-6410. 
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6 Porovnanie právnej úpravy opatrovníctva plnoletých osôb 

v ČR a SRN 

Právna úprava inštitútu opatrovníctva ako plnoletých, tak aj maloletých osôb je 

v rámci nemeckého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch) zaradená do knihy 

štvrtej, upravujúcej rodinne–právne vzťahy. Opatrovníctvu plnoletých osôb sa venujú 

ustanovenia § 1896–1908i BGB. 

Účinná nemecká právna úprava inštitútu opatrovníctva plnoletých osôb bola 

vypracovaná s plným zohľadnením trestných činov páchaných proti osobám trpiacim určitým 

postihnutím, ako aj diskriminácie uplatňovanej voči takýmto osobám v období 

od roku 1933 do roku 1945. V súčasnosti zohráva dôležitú úlohu opatrovnícky súd, ktorý 

dohliada na najdôležitejšie rozhodnutia týkajúce sa opatrovanca a udržiava s ním osobný 

kontakt. Naviac, konanie vo veciach opatrovníctva človeka sa môže konať ako na súdoch, 

tak aj v nemocniciach, či domovoch pre seniorov.  

Významný dopad na nemeckú právnu úpravu opatrovníctva mala novela BGB, ktorá 

nadobudla účinnosť dňa 1. 1. 1992. Na základe tejto novely došlo k zrušeniu ustanovení, 

ktoré umožňovali úplné zbavenie človeka jeho svojprávnosti. Tento trend nasledovala, aj keď 

až o viac ako dvadsať rokov, aj česká právna úprava. Uvedená novela priniesla taktiež 

terminologické i obsahové rozlíšenie právnych inštitútov zameraných na poskytnutie ochrany 

osobám, ktoré si z najrôznejších dôvodov nie sú schopné obstarať svoje záležitosti buď vôbec, 

alebo si ich nie sú schopné obstarať dostatočne.266 

Opatrovníctvo – „betreuung“ je zamerané na poskytnutie právnej ochrany plnoletým 

osobám trpiacim duševnou chorobou, fyzickým alebo duševným postihnutím, v ktorého 

dôsledku nie sú schopné náležite spravovať svoje záležitosti. Výnimku z uvedeného 

predstavuje možnosť menovať opatrovníka maloletej osobe, ktorá už dovŕšila sedemnásť 

rokov veku a predpokladá sa, že menovanie opatrovníka bude po dovŕšení plnoletosti 

nutné.267  

                                                      
266 BROSEY, D., Adult guardianship. Decision-making process. 3rd World Congress on Adult Guardianship. 

[online]. Praha: [cit. 2017-03-29]. Dostupné z: http://www.guardianship.org/IRL/Resources/Handouts/Family 

Members as Guardians Prentation text.pdf 
267 Srov. ustanovenie § 1908a Bürgerliches Gesetzbuch. 

http://www.guardianship.org/IRL/Resources/Handouts/Family%20Members%20as%20Guardians%20Prentation%20text.pdf
http://www.guardianship.org/IRL/Resources/Handouts/Family%20Members%20as%20Guardians%20Prentation%20text.pdf
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Ustanovenia § 1909–1921 BGB upravujú inštitút označovaný ako „pflegschaft“, ktorý 

predstavuje akési doplnkové opatrovníctvo, ktoré však nie je orientované výhradne 

na plnoleté osoby. V tomto prípade do pôsobnosti opatrovníka náleží správa záležitostí, ktoré 

nespadajú do okruhu pôsobnosti opatrovníka v zmysle ustanovení § 1896–1908i BGB. 

Ako príklad je možné uviesť opatrovníctvo plnoletej osoby, ktorej pobyt nie je známy 

či opatrovníctvo nascitura.268 

Predpoklady menovania opatrovníka plnoletej osobe upravuje ustanovenie 

§ 1896 BGB. Hranicu plnoletosti upravuje český aj nemecký občanský zákoník totožne. 

V súlade s ustanovením § 2 BGB, sa osoba stáva plnoletou dovŕšením osemnásteho roku 

veku. Plnoletej osobe je možné menovať opatrovníka len v prípade, že trpí duševnou 

chorobou, alebo fyzickým či duševným postihnutím, v dôsledku ktorého nie je schopná 

čiastočne či vôbec obstarávať svoje záležitosti. Osobe trpiacej telesným postihnutím je však 

možné menovať opatrovníka len na jej návrh. S ohľadom na mieru neschopnosti opatrovanca 

obstarávať si vlastné záležitosti, vymedzí súd rozsah oprávnení opatrovníka. Je potrebné 

poukázať na skutočnosť, že opatrovníka nie je potrebné menovať plnoletej osobe, ktorá 

si z vyššie uvedených dôvodov nedokáže úplne či čiastočne obstarávať svoje záležitosti, ak sú 

tieto spravované jej zmocnencom či iným pomocníkom rovnako dobre, ako by ich spravoval 

opatrovník.269  

Výber osoby opatrovníka upravujú ustanovenia § 1897–1900 BGB, z ktorých je 

patrné, že pri výbere vhodného opatrovníka by sa mal opatrovnícky súd zamerať 

predovšetkým na fyzické osoby, resp. na príbuzných a priateľov opatrovanca. Súd pri výbere 

vhodného opatrovníka zohľadňuje jeho schopnosť náležite spravovať záležitosti opatrovanca, 

ako aj schopnosť opatrovať ho v nevyhnutnom rozsahu. Rovnako ako česká, tak aj nemecká 

právna úprava vyžaduje súhlas fyzickej osoby s menovaním do funkcie opatrovníka. 

V prípade že fyzická osoba súhlas odoprie, nemôže byť opatrovníkom menovaná. V súlade 

s ustanovením § 1898 odst. 1 BGB, je osoba opatrovníckym súdom označená za vhodnú 

k výkonu tejto funkcie povinná funkciu prevziať, ak jej v tom nebránia osobné, pracovné 

či iné okolnosti. Nesplnenie povinnosti však nemá sankčný charakter, pretože k výkonu 

funkcie opatrovníka nemôže byť nikto nútený. Rovnako ako česká, tak aj nemecká právna 

                                                      
268 WESTERMANN, H., GRUNEWALD, B., MAIER-REIMER, G. Erman BGB. Handkommentar. 14. Auflafe. 

Band II. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2014, s. 5492. ISBN 987-3-504-47102-6. 
269 WESTERMANN, H., GRUNEWALD, B., MAIER-REIMER, G. Erman BGB. Handkommentar. 14. Auflafe. 

Band II. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2014, s. 5510. ISBN 987-3-504-47102-6. 
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úprava predpokladá, že opatrovník bude o opatrovanca prejavovať skutočný záujem. Tento 

predpoklad by však bol len ťažko naplniteľný, ak by bola osoba k výkonu funkcie 

opatrovníka nútená. 

Opatrovníkom môže byť menovaná nie len fyzická osoba, ale aj opatrovnícky spolok 

či opatrovnícky úrad. Ustanovenie § 1900 odst. 1 BGB stanovuje, že k menovaniu 

opatrovníckeho spolku do funkcie, je potrebný jeho súhlas. Opatrovnícky spolok potom, 

čo bol do funkcie menovaný, prenáša výkon tejto funkcie na niektorého zo svojich 

spolupracovníkov. Pokiaľ nie je možné menovať do funkcie opatrovníka fyzickú osobu ani 

opatrovnícky spolok, súd v súlade s ustanovením § 1900 odst. 4 BGB menuje do funkcie 

opatrovníka opatrovnícky úrad, ktorý na rozdiel od spolku nemusí vysloviť s menovaním 

súhlas. 

Úpravu podobnú českej právnej úprave predbežného prehlásenia nachádzame 

v ustanovení § 1897 odst. 4 BGB. Občanský zákoník umožňuje človeku, ktorý očakáva 

vlastnú nespôsobilosť právne jednať prejaviť vôľu, aby boli jeho záležitosti spravované 

určitým spôsobom, alebo aby ich spravovala určitá osoba či aby sa určitá osoba stala jeho 

opatrovníkom. Občanský zákoník taktiež podrobne upravuje formu predbežného prehlásenia, 

jeho odvolanie aj postup v prípade zmeny okolností. 270  Nemecká právna úprava taktiež 

rešpektuje vôľu opatrovanca, a preto, ak plnoletá osoba navrhla konkrétnu osobu, ktorá sa má 

stať jej opatrovníkom, súd návrhu vyhovie za predpokladu, že menovanie navrhnutej osoby 

do funkcie opatrovníka nie je v rozpore so záujmami opatrovanca. Pri výbere opatrovníka súd 

prihliada taktiež k prejavu vôle opatrovanca, ktorým tento vyjadril prianie, aby určitá osoba 

nebola menovaná jeho opatrovníkom. Prejav vôle môže opatrovanec učiniť pred zahájením 

súdneho konania vo veci opatrovníctva, ako aj v jeho priebehu. Nemeckej právnej úprave 

je možné vytknúť absenciu ustanovenia, ktoré by stanovilo formu, akou má opatrovanec svoju 

vôľu vyjadriť.  

Ustanovenie § 1903 BGB upravuje inštitút výhrady zvolenia. Tento inštitút sa uplatní 

v prípade, kedy právne jedná opatrovník aj opatrovanec. Zmyslom je zamedziť škodám, ktoré 

by v dôsledku právneho jednania opatrovanca mohli vzniknúť priamo jemu, ako aj škodám, 

ktoré by mohli vzniknúť na jeho majetku. Za týmto účelom môže opatrovnícky súd nariadiť, 

že k právnemu jednaniu opatrovanca, ktoré spadá do pôsobnosti opatrovníka, je potrebný jeho 

                                                      
270 Srov. ustanovenia § 38 a násl. občanského zákoníku. 
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súhlas. Výhrada zvolenia sa ale nemôže vzťahovať na prejav vôle opatrovanca, ktorým 

uzatvára manželstvo, registrované partnerstvo, disponuje s majetkom pre prípad smrti a ani na 

prejavy vôle, ku ktorým človek, ktorého spôsobilosť k právnemu jednaniu bola obmedzená, 

nepotrebuje súhlas zákonného zástupcu. Výhrada zvolenia sa taktiež nemôže vzťahovať 

na záležitosti bežného života, pokiaľ súd nestanoví inak. 271  Z uvedeného je patrná určitá 

podobnosť s českou právnou úpravou. Rovnako ako nemecká, tak ani česká právna úprava 

neumožňuje opatrovníkovi zasahovať do statusových záležitostí opatrovanca vo veciach 

manželských, ani do sféry dispozície s majetkom pre prípad smrti. 

V rámci českej a nemeckej právnej úpravy povinností opatrovníka je možné pozorovať 

radu podobností. Povinnosti opatrovníka upravuje predovšetkým ustanovenie § 1901 BGB. 

Rovnako ako česká, tak aj nemecká právna úprava zakotvuje povinnosť opatrovníka 

udržiavať s opatrovancom pravidelný kontakt. Pravidelný kontakt medzi opatrovníkom 

a opatrovancom je dôležitým predpokladom pre naplnenie ďalších povinností opatrovníka. 

Ako príklad je možné uviesť povinnosť opatrovníka umožniť opatrovancovi viesť život 

v súlade z jeho predstavami,272 či povinnosť opatrovníka prispievať k zlepšeniu zdravotného 

stavu opatrovanca.273 Opatrovník je pri výkone svojej funkcie viazaný prianiami opatrovanca, 

avšak ak tento žiadne priania nevyjadrí, je opatrovník povinný riadiť sa dobrom opatrovanca, 

resp. činiť právne jednania ktoré sú v súlade so záujmami opatrovanca. 

Ustanovenie § 1901 odst. 3 BGB zakladá povinnosť opatrovník riadiť sa prianiami 

opatrovanca, pokiaľ tieto neodporujú jeho záujmom. Z gramatickej dikcie uvedeného 

ustanovenia vyplýva, že záujmy opatrovanca majú prednosť pred jeho prianiami. S ohľadom 

na zákonom stanovené povinnosti opatrovníka, je možné učiniť záver, že nemecká právna 

úprava, rovnako ako česká, predpokladá, že vzájomný vzťah opatrovníka a opatrovanca má 

nie len rovinu právnu, ale aj rovinu osobnú, resp. dôvernú.  

Nemecký BGB upravuje v ustanoveniach § 1904–1907 aj ďalšie, zvláštne prípady 

výkonu opatrovníctva, ktorých spoločným menovateľom je nutnosť schválenia právneho 

jednania opatrovníka zo strany opatrovníckeho súdu. Schválenie opatrovníckeho súdu 

si vyžadujú tie právne jednania opatrovníka, prostredníctvom ktorých dochádza k závažnému 

zásahu do osobnej či majetkovej sféry opatrovanca. Ako príklad je možné uviesť právne 

                                                      
271 Srov. ustanovenie § 1903 odst. 2 Bürgerliches Gesetzbuch. 
272 Srov. ustanovenie § 1901 odst. 2 Bürgerliches Gesetzbuch. 
273 Srov. ustanovenie § 1901 odst. 4 Bürgerliches Gesetzbuch. 
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jednanie opatrovníka, ktorým prejavuje súhlas so sterilizáciou opatrovanca, alebo právne 

jednanie smerujúce k zrušeniu nájomného vzťahu.274 

Nemeckú právnu úpravu opatrovníctva plnoletých osôb je možné označiť za úpravu 

podrobnú a prepracovanú. Nadobudnutím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

došlo k priblíženiu českej právnej úpravy opatrovníctva k úprave nemeckej. Rovnako ako 

český, tak aj nemecký občanský zákoník rešpektuje osobnosť človeka, jeho záujmy 

a jedinečnosť, a za týmto účelom podrobne upravuje základné povinnosti opatrovníka. 

Významnú úlohu ako v SRN, tak aj v Českej republike, zohráva opatrovnícky súd, ktorý 

vykonáva dohľad nad výkonom funkcie opatrovníka.   

6.1 Úvahy nad právnou úpravou opatrovníckych spolkov v SRN 

Ako už bolo uvedené vyššie, nemecký právny poriadok umožňuje súdom menovať do 

funkcie opatrovníka nie len fyzickú osobu, ale aj opatrovnícky spolok či opatrovnícky úrad. 

Podmienkou menovania opatrovníckeho spolku do funkcie opatrovníka, je jeho úradné 

uznanie a registrácia. Opatrovníckym spolkom môže byť len právnická osoba s plnou právnou 

subjektivitou, ktorú nadobúda zápisom do registra spolkov.275 Zápis je možný len v prípade, 

že má spolok najmenej sedem členov a stanovy odpovedajúce požiadavkám uvedeným 

v ustanovení § 57 BGB. Tieto požiadavky však predstavujú len určitý, minimálny predpoklad 

úradného uznania opatrovníckeho spolku, pretože zákonodarca ponechal jednotlivým 

spolkovým krajinám možnosť individuálne stanoviť aj ďalšie podmienky uznania. Všeobecne 

však platí, že členom spolku sú kvalifikovaný pracovníci, pričom potrebná kvalifikácia môže 

byť daná dosiahnutým vzdelaním či dlhoročnými skúsenosťami s výkonom funkcie 

opatrovníka. Členom môže byť napríklad sociálny pracovník, pedagóg, psychológ či právnik. 

Vo vzťahu k svojim členom má spolok zákonnú povinnosť zaistiť ich ďalšie vzdelávanie. 

Zákon taktiež ukladá opatrovníckym spolkom povinnosť primerane sa poistiť pre prípad 

škody spôsobenej jeho členom pri výkone funkcie. Za primeranú výšku poistného sa považuje 

čiastka vo výške 1 mil. € vo vzťahu k osobným škodám a čiastka vo výške 50. 000,-€ vo 

vzťahu k vecným škodám.276 

                                                      
274 Srov. ustanovenie § 1905, § 1907 Bürgerliches Gesetzbuch. 
275 Srov. ustanovenie § 21 Bürgerliches Gesetzbuch. 
276 WESTERMANN, H., GRUNEWALD, B., MAIER-REIMER, G. Erman BGB. Handkommentar. 14. Auflafe. 

Band II. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2014, s. 5582–5583. ISBN 987-3-504-47102-6. 
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Opatrovnícke spolky pracujú na báze dobrovoľnosti a funkciu opatrovníka vykonávajú 

ako čestnú funkciu. Aj napriek tomu, že opatrovníckym spolkom nie je priznaný nárok na 

odmenu za výkon funkcie, zaisťujú jej výkon prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov, 

čo považujem za jeden z predpokladov riadneho výkonu funkcie a s tým súvisiace obstaranie 

záležitostí opatrovanca v jeho najlepšom záujme. Možnosť súdu menovať opatrovníkom 

opatrovnícky spolok v českom právnom poriadku nenachádzame, no absenciu takejto právnej 

úpravy nepovažujem za závažný nedostatok. Zákonné zakotvenie opatrovníckych spolkov 

v rámci českého právneho poriadku by si nepochybne vyžiadalo rozsiahlu novelizáciu účinnej 

právnej úpravy a je ťažké zhodnotiť, aký by bol jej prínos. Domnievam sa, že je žiadúce, aby 

sa český zákonodarca v súčasnosti primárne zameral na odstránenie nedostatkov právnej 

úpravy, na ktoré som sa snažila v mojej diplomovej práci poukázať (napr. v súvislosti 

s opatrovníckou radou). Navzdory uvedenému je však možné uvažovať o tom, že zakotvenie 

opatrovníckych spolkov či ich obdoby v českom právnom poriadku by mohlo čiastočne 

prispieť k riešeniu problémov súvisiacich s financovaním verejného opatrovníctva. 

Opatrovnícke spolky fungujú v SRN ako neziskové organizácie podporované zo strany štátu 

prostredníctvom daňových úľav poskytovaných ako kvalifikovaným pracovníkom, tak aj 

spoločnostiam, ktoré zaisťujú pre opatrovnícke spolky právne, ekonomické či iné poradenstvo 

pro bono publico. 277  Za predpokladu, že by Česká republika regulačnými opatreniami 

podporila snahu o vytvorenie obdoby opatrovníckych spolkov ako neziskových organizácií, 

fungujúcich na obdobných princípoch ako je tomu v SRN, mohlo by dôjsť k čiastočnému 

zníženiu nákladov obcí, ako verejných opatrovníkov. 

Ako už bolo uvedené vyššie, je problematické zhodnotiť, aký by bol v praxi prínos 

zakotvenia inštitútu opatrovníckeho spolku v českom právnom poriadku. Domnievam sa však, 

že sa jedná o zaujímavú možnosť, ktorej by mohol český zákonodarca v budúcnosti venovať 

pozornosť. 

 

 

  

                                                      
277 WESTERMANN, H., GRUNEWALD, B., MAIER-REIMER, G. Erman BGB. Handkommentar. 14. Auflafe. 

Band II. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2014, s. 5586. ISBN 987-3-504-47102-6. 
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Záver 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo vytvorenie uceleného obsahového rozboru 

s poukazom na možné výkladové problémy a nedostatky účinnej právnej úpravy. Za cieľ 

práce som si stanovila taktiež zhodnotenie zmien a nových inštitútov, ktoré účinný občanský 

zákoník priniesol. 

Prvú kapitolu som venovala historickému vývoju právnej úpravy s akcentom 

na inštitút opatrovníctva. Prvotne som sa zamerala na rímsko-právnu úpravu a následne 

pokračovala rozborom právnej úpravy v jednotlivých civilných kódexoch a súvisiacich 

predpisoch, počnúc rokom 1918, kedy došlo k vzniku Československa. Kapitolu uzatváram 

pojednaním o právnej úprave opatrovníctva obsiahnutej v občanském zákoníku 

z roku 1964 a v zákone č. 94/1963 Sb., o rodině. Pozornosť som upriamila primárne 

na dôvody ustanovenia opatrovníctva, práva a povinnosti opatrovníka, ako aj na dôvody 

zániku opatrovníctva. Historický exkurz mi umožnil vytvoriť si ucelený náhľad na skúmanú 

problematiku.  

Rozbor účinnej právnej úpravy počína kapitolou druhou, ktorú som venovala 

vymedzeniu základných pojmov a systematickému zaradeniu skúmaného inštitútu v rámci 

občanského zákoníku. Začlenením rodinne-právnej úpravy do občanského zákoníku a s tým 

súvisiace zakotvenie opatrovníctva plnoletých osôb aj opatrovníctva detí v rámci jedného 

právneho predpisu, považujem za pozitívum účinnej právnej úpravy. Došlo tým k značnému 

uľahčeniu orientácie v právnej úprave, a to predovšetkým vo vzťahu k širšej verejnosti. 

Pozitívne hodnotím aj terminologickú zmenu, ktorú prináša občanský zákoník, kedy upúšťa 

od pojmu „ustanovení opatrovníka“ a nahrádza ho pojmom „jmenování opatrovníka“. 

Aj napriek tomu, že táto terminológia nespôsobovala za účinnosti staršej právnej úpravy 

problémy, považujem jej zmenu za žiadúcu. Je vhodné rozlišovať spôsob vzniku funkcie 

opatrovníka a jej právny následok. Funkcie opatrovníka vzniká menovaním. Menovaním 

opatrovníka je ustanovené opatrovníctvo nad konkrétnou osobou.  

Tretia kapitola pojednáva o opatrovníctve človeka, je najrozsiahlejšia a je možné ju 

označiť za jadro diplomovej práce. Úvod kapitoly som venovala podrobnému rozboru 

dôvodov menovania opatrovníka ako u plnoletých osôb, tak aj u detí. Následne som sa 

podrobnejšie zamerala na opatrovníctvo plnoletých osôb i detí, osobu opatrovníka, jeho práva 
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a povinnosti a taktiež na relatívny i absolútny zánik opatrovníctva. V súvislosti s uvedeným si 

dovolím aspoň stručne poukázať na vybrané pozitíva a negatíva právnej úpravy. 

Za jednu z najvýznamnejších zmien, ktoré priniesol občanský zákoník považujem 

upustenie od pomerne kontroverzného inštitútu úplného zbavenia spôsobilosti k právnym 

úkonom a jeho nahradenie  inštitútom obmedzenia spôsobilosti k právnemu jednaniu. Túto 

zmenu je možné považovať za reakciu na rozhodovaciu činnosť súdov. V texte diplomovej 

práce poukazujem na judikatúru Ústavného súdu ČR, ktorý v súvislosti so zbavením 

a obmedzením spôsobilosti človeka k právnym úkonom, resp. k právnemu jednaniu, 

zdôrazňoval (už za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964) princíp proporcionality 

a subsidiarity vo väzbe na ochranu integrity a dôstojnosti každého človeka. Je možné 

konštatovať, že občanský zákoník v úprave opatrovníctva upúšťa od koncepcie aplikovanej 

staršou právnou úpravou a inšpiruje sa kódexmi západných európskych krajín. Právna úprava 

opatrovníctva je založená na rešpektovaní záujmov, vôle a osobnej jedinečnosti každého 

jednotlivca. Dôraz právnej úpravy opatrovníctva na rešpektovanie vôle každého jednotlivca 

umocňuje zavedenie inštitútu predbežného prehlásenia, ktorý umožňuje človeku v očakávaní 

vlastnej nespôsobilosti právne jednať prejaviť vôľu, aby sa konkrétna osoba stala jeho 

opatrovníkom a taktiež, aby boli jeho záležitosti spravované určitým spôsobom. Tento inštitút 

umožňuje rešpektovať vôľu dotknutej osoby v najvyššej možnej miere, preto má v rámci 

českého právneho poriadku nepochybne svoje miesto.  

Nejasnosti vyvoláva právna úprava odmeny opatrovníka pro správu jmění dítěte. 

Občanský zákoník priznáva opatrovníkovi právo na primeranú odmenu z výnosu  

spravovaného majetku. Na jednej strane však stanovuje, že ak výnos plynúci 

zo spravovaného majetku nepostačuje k úhrade odmeny, môže súd rozhodnúť, že odmena 

bude hradená zo spravovaného majetku. Na strane druhej uvádza, že súd pri určení výšky 

odmeny a doby, za ktorú má byť opatrovníkovi priznaná, vychádza z povahy výnosu 

spravovaného majetku. Z uvedeného je evidentná vnútorná rozpornosť právnej úpravy. 

Takýto stav považujem za nežiadúci predovšetkým z dôvodu, že môžu nastať situácie, kedy 

bude opatrovník profitovať so spravovaného majetku a postupne ho zmenšovať. Uvedený 

postup by bol nepochybne v rozpore so zmyslom a účelom inštitútu opatrovníctva. Nejasnosti 

vyplývajúce z právnej úpravy odmeny opatrovníka pro správu jmění dítěte by mohli byť 

odstránené jednotnou rozhodovacou činnosťou súdov, ktoré by zohľadnili účel tohoto 

inštitútu. Nepochybne vhodnejším riešením by bolo výslovné zákonné zakotvenie podmienok 
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priznania odmeny opatrovníkovi pro správu jmění dítěte. De lege ferenda je možné 

zákonodarcovi odporučiť zakotvenie ustanovenia, ktoré by stanovilo, že súd opatrovníkovi 

odmenu nepriznaná, ak výnosu z majetku niet.  

Určité nedostatky právnej úpravy je možné pozorovať aj v súvislosti s inštitútom 

verejného opatrovníctva. Problematická je predovšetkým otázka financovania výkonu štátnej 

správy v tejto oblasti. Oblasť verejného opatrovníctva je možné označiť za zvláštnu agendu 

v rámci výkonu štátnej správy, a preto je potrebné zohľadniť nemožnosť striktne vychádzať 

z pravidiel realizácie iných agend. Zmyslom opatrovníctva je zaistenie potrieb opatrovanca, 

a tie nekončia s uplynutím pracovnej doby osoby, poverenej výkonom funkcie verejného 

opatrovníka. V súvislosti s problematikou verejného opatrovníctva by bolo žiadúce prijatie 

zvláštneho právneho predpisu, ktorý by túto oblasť upravoval. Dôvodom absencie takejto 

právnej úpravy je zrejme dlhotrvajúci negatívny kompetenčný spor o túto oblasť.  

Novinkou, ktorú priniesol občanský zákoník a ktorú nie je vhodné v súvislosti 

s inštitútom opatrovníctva opomenúť, je opatrovnícka rada. Rozboru právnej úpravy inštitútu 

opatrovníckej rady sa venujem v kapitole štvrtej. Navzdory pomerne rozsiahlej právnej 

úprave opatrovníckej rady, ktorú v občanském zákoníku nachádzame, je možné jej vytknúť 

určité nedostatky. Problematickou je predovšetkým skutočnosť, že zákon nerieši, komu náleží 

oprávnenie vylúčiť z ustanovujúcej schôdze prítomné osoby z dôvodu, že nie sú osobou 

opatrovancovi blízkou, ani jeho priateľom. Preskúmanie oprávnenia zúčastniť sa schôdze až 

v rámci konania o prehlásení voľby za neplatnú sa javí ako postup príliš zdĺhavý a nedôvodne 

komplikovaný. De lege ferenda je možné zákonodarcovi odporučiť, aby do občanského 

zákoníku vsunul ustanovenia, ktoré by zakladalo oprávnenie opatrovníka vylúčiť 

z ustanovujúcej schôdze osoby, ktoré nie sú osobou opatrovancovi blízkou, ani jeho 

priateľom. Aj napriek určitým nedostatkom právnej úpravy v oblasti opatrovníckej rady 

zastávam názor, že je jej zakotvenie v českom právnom poriadku prínosné. Za predpokladu 

vhodného výberu jej členov, ktorým na blahu opatrovanca skutočne záleží a ktorý budú 

svedomite pristupovať k zákonným povinnostiam z členstva vyplývajúcich, sa nepochybne 

jedná o inštitút užitočný. Ustanovenie opatrovníckej rady ako orgánu konzultačného 

a kontrolného, môže značne prispieť k zníženiu rizík, vyplývajúcich z právneho jednania 

opatrovníka, keďže nie je možné vylúčiť, že v niektorých prípadoch nemusí byť jeho 

právne jednanie v najlepšom záujme opatrovanca. Za nedostatočnú považujem previazanosť 

hmotne-právnej a procesnej úpravy. Zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje len 
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niektoré, hmotným právom predvídané prípady integrácie súdu do činnosti opatrovníckej 

rady, pričom v zvyšných prípadoch absentuje ich procesné vyjadrenie. Domnievam sa, že by 

bolo vhodné, aby zákonodarca pri budúcich novelizáciách zákona o zvláštních řízeních 

soudních zvážil rozšírenie procesnej úpravy konaní vo veciach opatrovníckej rady a zaistil tak 

súladnosť hmotne-právnej a procesnej úpravy tohto inštitútu. 

Diplomová práca je primárne orientovaná na opatrovníctvo človeka, no piata kapitola 

obsahuje taktiež stručné pojednanie o opatrovníctve právnických osôb. Obecne je možné 

konštatovať, že menovanie hmotne-právneho opatrovníka právnickej osobe predstavuje 

podstatný zásah do jej usporiadania, a preto sa jedná o postup ultima ratio. Obavy vzbudzuje 

predovšetkým obmedzenie slobodnej vôle podnikajúcich subjektov prostredníctvom inštitútu 

opatrovníctva. Domnievam sa však, že pokiaľ budú mať súdy pri rozhodovaní o menovaní 

hmotne-právneho opatrovníka právnickej osobe na zreteli skutočnosť, že ide o krajné riešenie 

ktoré je vhodné použiť len v prípade, kedy nie je iná možnosť nápravy, nie je táto obava 

dôvodná. 

Poslednú kapitolu som venovala porovnaniu právnej úpravy opatrovníctva plnoletých 

osôb v Českej republike a Spolkovej republike Nemecko. Napriek tomu, že prijatím zákona 

č. 89/2012 Sb., došlo k priblíženiu českej právnej úpravy opatrovníctva k úprave nemeckej, 

nachádzame v uvedených právnych poriadkoch aj radu odlišností. Jednou z týchto odlišností 

je aj inštitút opatrovníckych spolkov, na ktorý som sa zamerala v závere kapitoly. Snažila som 

sa nie len o bližšie priblíženie tohoto inštitútu, ale aj o zhodnotenie jeho využiteľnosti 

v prostrední českého právneho poriadku. 

Osobne sa domnievam, že účinná právna úprava inštitútu opatrovníctva je v porovnaní 

so staršou právnou úpravou podstatne prehľadnejšia, podrobnejšia a odstraňuje mnohé 

nejasnosti, ktoré sa v predchádzajúcej úprave vyskytovali. Navzdory uvedenému si ale 

dovolím poznamenať, že aj účinná právna úprava opatrovníctva má svoje medzery, na 

ktorých odstránenie by sa mal zákonodarca v budúcnosti zamerať. 
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Zoznam skratiek 

ABGB      -  Všeobecný občanský zákoník 

BGB         -   Bürgerliches Gesetzbuch 

            OSŘ         - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

OZ           - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

OZ 1950  -  zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

OZ 1964  - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

SRN        - Spolková republika Nemecko 

ZOK       - zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

ZOR       - zákon č. Sb.,94/1963Sb., o rodině  

ZŘS       - zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
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Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. ISBN 978-80-7478-457-6. 
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Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
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Abstrakt 

Název diplomové práce: Opatrovníctvo 

Diplomová práca pojednáva o inštitúte opatrovníctva ako o jednej z foriem zastúpenia, 

ktorej účelom je ochrana záujmov a naplňovanie práv zastúpeného. Práca sa primárne 

sústreďuje na hmotne-právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Navzdory hmotne-právnemu zameraniu sa práca v niektorých prípadoch venuje aj súvisiacim 

procesným otázkam. Práca je členená na úvod, šesť kapitol a záver. Prvá kapitola je venovaná 

historickému vývoju právnej úpravy opatrovníctva. Nasledujúca, druhá kapitola približuje 

základné pojmy a systematické zaradenie právnej úpravy v zákone č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Tretia kapitola je jadrom diplomovej práce a pojednáva o opatrovníctve človeka. 

Približuje aj inštitúty s opatrovníctvom človeka súvisiace, a to inštitút obmedzenia 

spôsobilosti k právnemu jednaniu a inštitút predbežného prehlásenia. Dôraz kladie ako na 

opatrovníctvo plnoletých osôb, tak aj na opatrovníctvo detí. Zaoberá sa taktiež osobou 

opatrovníka, jeho právami, povinnosťami, dôvodmi zániku jeho funkcie a dôvodmi zániku 

opatrovníctva. Štvrtá kapitola je venovaná predovšetkým rozboru hmotne-právnej úpravy 

opatrovníckej rady, no záver kapitoly poukazuje aj na súvisiacu procesnú úpravu. 

Nasledujúca, piata kapitola približuje právnu úpravu opatrovníctva právnických osôb. 

Zameriava sa na dôvody menovania opatrovníka, jeho práva a povinnosti, ako aj na kritéria, 

ktorých naplnenie je nevyhnutým predpokladom pre menovanie konkrétnej osoby 

opatrovníkom. Posledná kapitola sa sústreďuje na porovnanie právnej úpravy inštitútu 

opatrovníctva plnoletých osôb v Českej republike a Spolkovej republike Nemecko. Celkovo 

práca predstavuje ucelený obsahový rozbor právnej úpravy skúmaného inštitútu, hodnotí 

zmeny, ktoré v tejto oblasti priniesol zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a poukazuje na 

možné výkladové problémy a nedostatky. 
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Abstract 

            Thesis title: Curatorship 

The thesis deals with the legal institute of curatorship, as one of the forms of 

representation, which is intended to protect and fulfill the rights and interests of the person 

represented. The thesis is primarily focused on substantive legislation contained in an Act 

No. 89/2012 Coll., The Civil Code. Despite the fact that this thesis is focused on substantive 

legislation, it also discusses related procedural issues. This diploma thesis is divided into 

introduction, six chapters and a conclusion. The first chapter describes historical basis of 

curatorship and also a short glimpse to the previous legislation. The next chapter introduces 

fundamental terms and explains the systematic inclusion of legislation governing curatorship 

in an Act No. 89/2012 Coll. The core of this thesis is chapter three, which analyses the 

legislation of curatorship of an individual. This chapter also introduces related legal institutes 

such as limitation of legal capacity and declaration in anticipation of incapacity. Chapter three 

focuses on adult curatorship law as well as on curatorship law of minors. It also describes the 

status of the curator, his rights and duties, conditions which justify the termination of his 

function as well as termination of curatorship. The forth chapter primarily analyses the 

substantive legal regulation of curatorship council, but it also looks at related procedural 

legislation. Next chapter deals with curatorship of the legal person. The last chapter is 

dedicated to a comparison of valid legal regulation of curatorship law in Czech republic and 

Federal Republic of Germany. Overall, the work represents comprehensive analysis of 

curatorship law, which evaluates the changes brought about by an Act No. 89/2012 Coll., The 

Civil Code and brings to attention possible interpretation issues. 
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