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1. Úvod a cíl práce 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“) zavedl do českého právního 

řádu nový institut v rámci institutu opatrovnictví, tzv. opatrovnickou radu. Jedná 

se obvykle o kolektivní orgán složený z osob blízkých opatrovanci, jeho přátel a případně 

zákonem vymezených právnických osob,1 jejichž úkolem je zejména kontrolní 

a konzultativní činnost ve vztahu k činnosti opatrovníka. V určitých případech může 

působnost opatrovnické rady vykonávat pouze jedna osoba nebo opatrovnický soud.2  

Důvody pro zakotvení institutu opatrovnické rady do o. z. nalezneme v důvodové zprávě 

k občanskému zákoníku, ve které se uvádí: „zkušenost učí, že je nebezpečné svěřit osudy 

člověka výlučně jiné osobě.“ 3 Jasné vymezení účelu opatrovnické rady však důvodová 

zpráva k o. z. nepodává, a lze ho proto pouze dovozovat z § 457 o. z. a § 465 o. z. 

Stejně jako celý institut opatrovnictví, i opatrovnická rada má sloužit k ochraně zájmů 

opatrovance a naplňování jeho práv. Konkrétně pak k ochraně před možnou libovůlí 

opatrovníka, která  je v současné době limitována pouze prostřednictvím opatrovnického 

soudu, což se z pohledu zákonodárce jevilo jako nedostatečné. Opatrovnická rada 

tak nově umožňuje osobám znalým poměrů opatrovance kontrolu a dohled 

nad rozhodováním opatrovníka. Důvodová zpráva toto nepřímo potvrzuje odkazem 

na zahraniční právní úpravu, jejíž rozbor a porovnání s právní úpravou České republiky 

bude též součástí této práce. Navzdory tvrzení důvodové zprávy k o. z.4 se však jedná 

o institut v české právní úpravě zcela nový. Zákonodárce sice odkazuje na institut 

tzv. poručenských rad v rámci Všeobecného zákoníku občanského, který byl dne 

1. června 1811 vyhlášen patentem č. 946 Sb. z.s. císaře Františka I. (dále jen „ABGB“);5 

ty však měly fungovat principiálně zcela odlišně a nikdy k nim nebyl vydán 

                                                 
1 Srov. § 484 o. z. 
2 Srov. § 482 o. z. 
3 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) [online]. Zvláštní část k § 472 o. z. až § 485 o. z., s. 115 

a 116. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Dostupné z 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZkonsolidovana-verze.pdf.  
4 Tamtéž. 
5 Zkratka je dle německého názvu tohoto zákona, který zní Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die 

gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZkonsolidovana-verze.pdf
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předpokládaný prováděcí předpis.6, 7 Odkaz důvodové zprávy na institut poručenských 

rad se tak zdá být až příliš účelový, přičemž snaha naleznout určité historické synergie 

s dřívějším právním řádem převládá nad reálnou hmotněprávní kontinuitou. Ustanovení 

§ 284 ABGB8 sice existenci poručenských rad předpokládalo, avšak vzhledem k absenci 

prováděcího předpisu zůstala ustanovení § 30 až § 47 první dílčí novely ABGB pouze 

nevyužitou možností.9 Nutno dodat, že i v případě, kdy by k vydání předpokládaného 

prováděcího předpisu došlo, princip fungování poručenských rad by byl zcela odlišný. 

Na rozdíl od současné právní úpravy, podle které opatrovnická rada zásadně sestává 

z osob opatrovanci blízkých, jeho přátel a právnických osob dle § 484 o. z., tehdejší 

myšlenka byla postavena na principu existence jedné poručenské rady u každého 

opatrovnického soudu, jakožto poradního orgánu u každého opatrovnického případu 

daného soudu. Mělo se de facto jednat o radu ctihodných občanů, jejichž úkolem bylo 

napomáhat soudu nalézt správné a spravedlivé řešení každého jednotlivého poručenského 

případu. Tento laický prvek v rozhodování soudů, který měl mírnit případné tvrdosti 

soudního rozhodování, měl ovšem pouze konzultativní pravomoc.10 

V návaznosti na výše zmíněné lze dovodit, že institut opatrovnické rady byl inspirován 

a převzat zejména z francouzského a quebeckého občanského zákoníku (dále jen „CC“ 

a „CCQ“), což důvodová zpráva sama deklaruje.  

Téma této práce jsem zvolil s ohledem na osobní zkušenost s fungováním opatrovnické 

rady, kterou jsem získal jakožto její předseda v případě mého prarodiče. Práce bude díky 

tomu zahrnovat i osobní pohled na celou problematiku, který je pro pochopení a kritické 

hodnocení české právní úpravy nezbytný. Částečně jsem se již problematikou institutu 

opatrovnické rady v o. z. zabýval v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti (dále 

                                                 
6 SVOBODA, Karel. Perspektivy institutu opatrovnické rady. Jurisprudence. Vyd. 2013, roč. 1, č. 1, s. 18 

– 22. 
7 Institut poručenský rad nebyl součástí ABGB od počátku, ale byl zakotven až první dílčí novelou ABGB 

z roku 1914 jako císařské nařízení č. 276/1914 Sb., jímž se vydává částečná novela k ABGB.  
8 Ustanovení § 284 ABGB: „Poručenské rady jsou povolány, aby podporovaly soudy při výkonu poručenské 

a opatrovnické soudní pravomoci. Zvláštním zákonem bude ustanoveno, kterak mají býti složeny a jaké 

mají úkoly.“ 
9 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 155. ISBN 978-80-7502-003-1. 
10 SVOBODA, Karel. Perspektivy institutu opatrovnické rady. Jurisprudence. Vyd. 2013, roč. 1, č. 1, s. 18 

– 22. 
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jen „SVOČ“) v roce 2015. Tato diplomová práce bude z práce v rámci SVOČ vycházet 

a bude jí rozebírané okruhy dále kriticky zkoumat. 

Vzhledem k poměrně nedávnému ukotvení institutu opatrovnické rady v právní úpravě 

je pochopitelné, že není k dispozici rozsáhlá odborná literatura ani judikatura vyšších 

soudů. Při zpracování své práce budu tedy vycházet zejména z o. z. a souvisejících 

zákonů, komentářů k nim, jejich důvodových zpráv a odborných článků. Různí autoři 

docházejí při výkladu jednotlivých ustanovení týkajících se opatrovnické rady 

k rozdílným závěrům, což při aplikaci právní normy do praxe může činit určité potíže 

nejen běžným občanům, ale i právním profesionálům.  

Cílem této diplomové práce bude zejména popsat jednotlivá ustanovení z pohledu všech 

dostupných zdrojů, přičemž jednotlivé názorové postoje uvedené 

v komentářích k o. z. a další odborné literatuře budou kriticky hodnoceny a porovnávány 

s důrazem na analýzu jednotlivých variant interpretace a pochopení smyslu české právní 

úpravy. Dalším úkolem této práce bude provést na základě vlastních názorů zhodnocení 

právní úpravy, včetně navržení případných změn de lege ferenda tak, aby dotčená 

ustanovení nepůsobila výkladové problémy, avšak zůstal zachován smysl právní úpravy, 

který spočívá v prosazování nejlepších zájmů opatrovance.  

Jak již bylo uvedeno výše, institut opatrovnické rady byl částečně inspirován CC a CCQ. 

Jeví se proto jako vhodné, aby tato práce dále popsala právní úpravu ve výše zmíněných 

kodexech a srovnala ji s právní úpravou českou. Nelze též opomenout fakt, že cizí právní 

úprava může poskytnout pomoc při interpretaci nejasností vyskytujících se v o. z. 

2. Schůze k ustavení opatrovnické rady 

První podmínkou pro ustavení opatrovnické rady dle § 472 o. z. je existence pravomocně 

jmenovaného opatrovníka fyzické osobě – opatrovanci. To potvrzují Dávid s Hrdličkou, 

kteří uvádějí, že opatrovnickou radu nelze zřídit ani v případě, že by podmínky 

pro ustavení opatrovníka objektivně splněny byly.11 Zákon striktně vyžaduje pravomocné 

                                                 
11 DÁVID / HRDLIČKA in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2014. I. Obecná část (§ 1 – 654), s. 1710. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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rozhodnutí opatrovnického soudu o jmenování opatrovníka. Jedná se o logický úsudek, 

jelikož bez jmenovaného opatrovníka by opatrovnická rada nemohla plnit svůj základní 

účel, což je dohled nad činností opatrovníka. Ptáček i Svoboda se dále shodují, 

že z historického i systematického výkladu lze dovodit, že opatrovnická rada může být 

ustavena pouze fyzické osobě.12, 13, 14 Opatrovnická rada právnické osoby se nejeví jako 

vhodná ani de lege ferenda, jelikož v takovém případě by opatrovnická rada v zásadě 

duplikovala úlohu společníků právnické osoby. Se všemi výše uvedenými názory autorů 

komentářů k o. z. se nejeví potřebné jakkoli polemizovat. 

Další podmínkou pro ustavení opatrovnické rady dle § 472 o. z. je žádost o její ustavení 

ze strany opatrovance, osoby opatrovanci blízké dle § 22 o. z.15 nebo právnické osoby 

dle § 484 o. z.16 Jiné subjekty jako oprávněné ke svolání schůze k ustavení opatrovnické 

rady o. z. neuvádí. Zde vyvstává otázka, zda v případě, že je opatrovník opatrovanci 

osobou blízkou, což je situace poměrně častá, může tento opatrovník sám iniciovat vznik 

opatrovnické rady. Ačkoli se jeví nelogické, aby opatrovník žádost o ustavení 

opatrovnické rady podával sám sobě, lze se přiklonit k názoru, že to možné je. S tímto 

názorem nesouhlasí Ptáček,17 ačkoli na stejném místě uznává, že přítel opatrovance 

nemůže žádat svolání schůze k ustavení opatrovnické rady, ledaže by byl osobou blízkou 

opatrovance. Své tvrzení Ptáček opírá o srovnání s čl. 225 CCQ18 s odkazem 

na neexistenci institutu opatrovníka jmenovaného rodiči v českém právním řádu, jenž by 

mohl iniciovat vznik opatrovnické rady. Tento závěr je dle mého názoru příliš restriktivní 

a nezohledňuje fakt, že o. z. tuto možnost za splnění určitých podmínek nevylučuje. 

                                                 
12 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 156. ISBN 978-80-7502-003-1. 
13 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1132. ISBN 978-80-7478-441-5. 
14 Systematicky jsou ustanovení o opatrovnické radě řazena před opatrovnictví právnických osob. 
15 Ustanovení § 22 odst. 1 o. z.: „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner 

podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru 

rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna 

z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby 

sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“ 
16 Ustanovení § 484 odst. 1 o. z. „Právnická osoba, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním 

postižením a ochraně jejich zájmů, má právo navrhnout, aby byla svolána schůze k ustavení opatrovnické 

rady.“ 
17 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 157. ISBN 978-80-7502-003-1. 
18 Článek 225 CCQ: „The tutor appointed by the father or mother of the minor or the father and mother, as 

the case may be, shall initiate the establishment of the tutorship council. (…)“ 
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Vzhledem k tomu, že zákon nepředepisuje formu žádosti k ustavení opatrovnické rady 

určené opatrovníkovi,19 může být tato žádost i ústní,20 a proto teoreticky i konkludentní 

ve sféře opatrovníka, pokud je ten osobou opatrovanci blízkou. Opatrovnická rada sice 

určitým způsobem omezuje jednání opatrovníka, na druhou stranu však může mít své 

nepopiratelné přínosy, například v odbornosti svých členů nebo jednoduše za účelem 

dosažení smíru v rodině ohledně určení osoby opatrovníka.21  

Další spornou otázkou v rámci § 472 o. z. je situace, kdy je opatrovanec v takovém 

psychickém či fyzickém stavu, že není schopen ani při vynaložení veškerého úsilí právně 

jednat, v tomto případě podat opatrovníkovi žádost o svolání opatrovnické rady.  

Obdobná situace nastává, je-li opatrovanec neznámého pobytu. V tomto případě podává 

Svoboda dva možné právní názory.22 Striktnější variantu, ke které se s výhradou 

neexistující judikatury přiklání, je nemožnost opatrovnického soudu jmenovat 

opatrovanci kolizního opatrovníka, který by zvážil možnost podat opatrovníkovi žádost 

o ustavení opatrovnické rady, jelikož k tomuto jednání má opatrovanec vždy plnou 

hmotněprávní i procesněprávní způsobilost, a z toho důvodu nemůže být nikým jiným 

zastoupen.23 Druhý Svobodův výklad možnost jmenování kolizního opatrovníka naopak 

připouští. Kategoricky nesouhlasím se Svobodovým názorem o nemožnosti jmenovat 

kolizního opatrovníka. Existuje značné množství případů, ve kterých je opatrovanec zcela 

nemohoucí a nesvéprávný. Tento postup by opatrovanci odepřel  šanci uplatnit právo 

na ustavení opatrovnické rady. Na druhou stranu se jeví jako zbytečné, aby opatrovnický 

soud byl povinen jmenovat kolizního opatrovníka za tímto účelem ve všech 

opatrovnických případech. Mělo by zůstat na uvážení soudu, po zhodnocení všech 

okolností daného případu, zdali sezná jmenování kolizního opatrovníka za vhodné. 

Mezi taková kritéria můžeme řadit vztahy v rodině opatrovance, osobu opatrovníka, 

jmění opatrovance či jeho zdravotní stav. Nad rámec řečeného lze podotknout, 

že opatrovnický soud nemůže uložit koliznímu opatrovníkovi povinnost podat žádost 

                                                 
19 Srov. § 559 o. z. 
20 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1132. ISBN 978-80-7478-441-5. 
21 Lze si představit dohodu o osobě opatrovníka mezi dvěma větvemi rodiny s tím, že druhá větev rodiny 

bude zastoupena v majoritě v opatrovnické radě za účelem kontroly opatrovníka. Rozhodující úloha 

opatrovnického soudu ohledně určení osoby opatrovníka tímto není dotčena. 
22 SVOBODA, Karel. Perspektivy institutu opatrovnické rady. Jurisprudence. Vyd. 2013, roč. 1, č. 1, s. 18 

– 22. 
23 Tamtéž. 
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o svolání opatrovnické rady, jelikož takový pokyn by byl v rozporu se smyslem 

§ 472 o. z., který znemožňuje opatrovnickému soudu iniciovat ustavení opatrovnické 

rady z moci úřední. Opatrovnický soud by tak měl pouze hodnotit vhodnost úvahy 

o zřízení opatrovnické rady, nikoli samotné její existence jako takové. 

Žádost o ustavení opatrovnické rady za právnickou osobu dle § 484 o. z. podává 

dle § 164 odst. 2 o. z. její statutární orgán dle obecných zásad zastoupení. 

Další otázkou je možnost zastoupení při podání žádosti o svolání opatrovnické rady. 

Odborná literatura na toto téma mlčí. Dle mého názoru je zastoupení v případě žádosti 

o svolání opatrovnické rady obecně přípustné. Celá procedura ustanovení opatrovnické 

rady je poměrně komplikovaná a není důvodné znemožňovat využití služeb právních 

profesionálů v dané záležitosti. 

Zajímavým názorem Svobody je pojetí vzniku opatrovnické rady jako sankčního 

prostředku při pochybení opatrovníka: „Lze se domnívat, že k nápravě méně zásadních 

pochybení opatrovníka postačí zřízení opatrovnické rady, není na místě opatrovníka 

odvolat.“ 24 Koncepčně musím se Svobodou opět nesouhlasit. Opatrovnická rada 

by neměla být vnímána jako trest či sankce pro opatrovníka za jeho pochybení, nýbrž 

jako jeho partner a podpora. Opatrovnická rada a opatrovník mohou zastávat rozdílné 

pozice, avšak oba instituty mají stejný účel, a to ochranu zájmů a práv opatrovance.    

Opatrovník je povinen svolat schůzi osob opatrovanci blízkých a jeho přátel do 30 dnů 

od obdržení žádosti o ustavení opatrovnické rady. Pokud se schůze z jakéhokoli důvodu 

nekoná, svolá schůzi opatrovnický soud. Ptáček uvádí, že neplatnost volby opatrovnické 

rady nezakládá fakt, že se schůze k ustavení opatrovnické rady sešla později nežli 

za 30 dní od doručení, respektive sdělení žádosti o ustavení opatrovnické rady 

opatrovníkovi.25 Překročení lhůty je dle Ptáčka spojeno pouze s „oprávněním“ 

opatrovnického soudu svolat schůzi ex officio.26 Na tomto místě není zcela jasné, zdali 

se Ptáček přiklání k povinnosti soudu po lhůtě v přiměřené době svolat schůzi k ustavení 

opatrovnické rady ex officio či pouze možnosti opatrovnického soudu tak učinit. Dochází 

                                                 
24 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., 1132. X. ISBN 978-80-7478-441-5. 
25 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 157. ISBN 978-80-7502-003-1. 
26 Tamtéž. 
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tak k určitému technicko - organizačnímu problému způsobujícímu nemožnost jasné 

interpretace předmětného ustanovení. Žádost o svolání opatrovnické rady je adresována 

opatrovníkovi a není žádnou povinností žadatele o tomto informovat opatrovnický soud, 

který se tak objektivně nemusí žádným způsobem dozvědět, že bylo učiněno právní 

jednání – zažádáno o svolání schůze k ustavení opatrovnické rady. Domnívám se, že není 

povinností opatrovnického soudu z vlastní iniciativy zjišťovat, zdali bylo o ustavení 

opatrovnické rady zažádáno, avšak pokud osoba oprávněná k podání žádosti 

opatrovnickému soudu prokáže, že o ustavení opatrovnické rady zažádáno bylo, 

je opatrovnický soud povinen, nikoli oprávněn, schůzi k ustavení opatrovnické rady 

svolat. Nelze než doporučit, aby žadatel zvolil písemnou formu žádosti a její kopii 

současně zaslal opatrovnickému soudu. Svoboda komentuje, že opatrovnický soud je 

oprávněn svolat schůzi k ustavení opatrovnické rady pouze v případě, že opatrovník byl 

o svolání schůze požádán, avšak zůstal nečinný.27 S tímto tvrzením nemohu souhlasit, 

jelikož již z dikce zákona vyplývá, že opatrovnický soud je povinen svolat schůzi 

i v případě, že „nekoná-li se z jiného důvodu, anebo není-li na ní zvolena opatrovnická 

rada.“ 28 Svolání ustavující schůze opatrovnickým soudem považuji obecně 

za problematické, avšak jediné možné alternativní řešení situace, kdy se schůze 

z jakéhokoli důvodu nekoná. Opatrovnický soud zpravidla nebude znát okruh osob 

oprávněných k účasti na schůzi a její svolání bude činit s největší pravděpodobností 

vyhláškou, což nemusí vést k obecné známosti. Nepříliš logická se v tomto světle jeví 

možnost, kterou zmiňuje Svoboda, a to možnost opatrovníka obrátit se na opatrovnický 

soud s žádostí o zjištění osob blízkých opatrovanci a jeho přátel.29 

Dle jazykového výkladu je opatrovník povinen na schůzi pozvat všechny osoby 

opatrovanci blízké a ty z jeho přátel, kteří jsou mu známy. Záměrné opomenutí určitých 

osob opatrovníkem může vést až k prohlášení volby za neplatnou opatrovnickým soudem 

dle § 476 o. z. Tato konstrukce je logická, jelikož obvykle nebývá problém s identifikací 

osob opatrovanci blízkých, avšak okruh přátel opatrovance může být zcela neznámý 

či neurčitý. Z praktického hlediska lze doporučit písemnou formu pozvánky, 

                                                 
27 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1133. ISBN 978-80-7478-441-5. 
28 Srov. § 472 o. z. odst. 1, poslední věta. 
29 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1133. ISBN 978-80-7478-441-5. 
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jejíž součástí může být i stručný popis institutu opatrovnické rady, práv a povinností osob 

účastnících se schůze k ustavení opatrovnické rady, členů opatrovnické rady a další. 

Je nutno si uvědomit, že celý proces bude pravděpodobně probíhat mezi osobami práva 

neznalými a vzhledem k novosti celého institutu opatrovnické rady nelze předpokládat, 

že by dotčené osoby měly byť alespoň základní představu o tom, co se od nich očekává. 

Zároveň může takto koncipovaná pozvánka odradit od účasti na schůzi osoby, které 

nemají zájem do záležitostí opatrovance ingerovat, avšak považovali by svou účast 

ku příkladu za projev úcty opatrovanci, což může být kontraproduktivní. 

Dle zákona jsou osobami oprávněnými k účasti na schůzi opatrovanec, každá osoba 

opatrovanci blízká a kdokoli z jeho přátel. Opětovně se nabízí otázka, zdali je opatrovník, 

krom faktu, že schůzi k ustavení opatrovnické rady svolává a organizuje, oprávněn 

k účasti na schůzi. Dle mého názoru je pro zodpovězení této otázky zásadní, 

zdali je možné opatrovníka v daném případě zařadit mezi osoby opatrovanci blízké nebo 

alespoň mezi jeho přátele. Pokud opatrovník spadá do jedné z těchto skupin, je dle mého 

názoru oprávněn k účasti na schůzi k ustavení opatrovnické rady, a to včetně hlasování, 

ačkoli nemůže být zvolen členem opatrovnické rady.30 Dovozuji tak z gramatického 

výkladu textu ustanovení § 472 odst. 2 o. z., které hovoří o každé osobě opatrovanci blízké 

a kterémkoli příteli opatrovance. Explicitní vyloučení opatrovníka ze schůze zákon 

neukládá. 

Zákonodárce v § 472 o. z. poprvé a naposledy použil slovo „přítel“. Občanský zákoník 

definici přítele ani přátelství nepodává a bude tedy nutno vycházet z obecných 

sociologických definic. Ptáček uvádí, že přátelství označuje hodnotový vztah mezi dvěma 

osobami.31 Vágnerová naopak vidí přátelství jako vztah hlubší a popisuje přátelství jako 

silnější reciproční vztah, který je charakteristický vzájemností a intimitou (zahrnující 

důvěru, potřebu blízkosti a sdílení prožitků), pozitivním hodnocením a bezpodmínečným 

přijetím.32 Pokud bude opatrovanec schopen vlastního úsudku a jeho projevu, nebude 

s identifikací přátel problém. Přítelem opatrovance bude osoba, kterou za přítele 

opatrovanec označí a naopak. Problematická situace nastává ve chvíli, kdy opatrovanec 

                                                 
30 Srov. § 473 odst. 2 poslední věta o. z. 
31 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 157. ISBN 978-80-7502-003-1. 
32 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 379 s. ISBN 80-246-

0956-8. 
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není takového hodnocení schopen. Přátelství je v danou chvíli deklarováno pouze jednou 

stranou, přičemž nelze takové osobě právo účasti na schůzi bez dalšího odepřít. Jediná 

obrana proti zneužití institutu přátelství v situaci, kdy opatrovanec není schopen projevit 

svůj úsudek ohledně přátelství s dotčenou osobou, je postup dle § 476 o. z. 

Rozhodnutí o existenci přátelství se tímto přenese na opatrovnický soud, který bude 

muset posoudit faktický a psychický vztah mezi dvěma osobami, o kterém má jen 

minimální představu. Tuto otázku nelze brát na lehkou váhu, jelikož účast nevhodných 

osob na schůzi k ustavení opatrovnické rady může vyústit v pokřivení celého fungování 

dané opatrovnické rady. Nelze než shrnout, že zákonodárce staví opatrovnické soudy 

do složité pozice, nicméně vyloučit přátele opatrovance z celé právní úpravy by se jevilo 

jako příliš radikální řešení. 

Usnášeníschopnost ustavující schůze vyžaduje přítomnost alespoň pěti oprávněných osob 

bez dalších požadavků. Je tudíž teoreticky možné považovat ustavující schůzi 

za usnášeníschopnou již při přítomnosti opatrovance, opatrovníka33 a dalších tří, 

respektive čtyř osob.34 Zdali jsou osoby odlišné od opatrovance a opatrovníka výlučně 

přáteli či osobami blízkými opatrovanci nehraje pro usnášeníschopnost ustavující schůze 

roli, což potvrzuje i Ptáček.35 Zákon sice v § 473 o. z. nabádá k rovnoměrnému 

zastoupení osob z řad přátel opatrovance a osob jemu blízkých, avšak pouze v případě 

„je-li to možné“. 

Jednou z posledních otázek v rámci § 472 o. z. je problematika ověření totožnosti osob 

majících zájem účastnit se schůze k ustavení opatrovnické rady. Zákon žádným 

způsobem neupravuje povinnost identifikace osob majících zájem účastnit se schůze, 

ani nedává opatrovníkovi či komukoli jinému právo tuto identifikaci požadovat. 

Odborná literatura se však domnívá, že opatrovník má právo na schůzi nepřipustit osoby, 

které dobrovolně neprokáží svou totožnost, jelikož identifikace osob účastnících se 

schůze je obligatorní náležitostí zápisu o volbě členů opatrovnické rady.36 

S tímto tvrzením plně souhlasím. Obecně není možno odmítnout něčí přítomnost 

                                                 
33 Pokud je opatrovník osobou opatrovanci blízkou nebo jeho přítelem. 
34 Pokud opatrovník není osobou opatrovanci blízkou nebo jeho přítelem. 
35 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 158. ISBN 978-80-7502-003-1. 
36 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1134. ISBN 978-80-7478-441-5. 
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na schůzi pokud tvrdí, že je osobou dle § 472 odst. 2 o. z., jelikož o neoprávněnosti účasti, 

respektive neplatnosti volby je oprávněn rozhodovat výhradně opatrovnický soud. 

Přípustné důvody pro odmítnutí možnosti dotyčné osoby k účasti na schůzi se jeví výše 

popsané neprokázání totožnosti a poté například odmítnutí účasti osoby zcela zjevně 

neoprávněné, pod kterou je možno si představit náhodného kolemjdoucího či obsluhu 

restauračního zařízení, kde se schůze k ustavení opatrovnické rady koná. 

Na závěr lze přisvědčit názoru Ptáčka, že funkce člena opatrovnické rady je funkce 

bezplatná.37 Nikomu nenáleží náhrada nákladů ani jakákoli odměna. 

3. Volba členů opatrovnické rady 

Ustanovení § 473 o. z. upravuje volbu členů na schůzi k ustavení opatrovnické rady 

a stanoví podmínky členství v opatrovnické radě.  

Členy opatrovnické rady a jejich náhradníky volí osoby přítomné na schůzi k ustavení 

opatrovnické rady. Jedná se o opatrovance, osoby opatrovanci blízké, jeho přátele 

a dle názoru popsaného v kapitole k ustanovení § 472 o. z. za určitých okolností též 

opatrovníka. Při hlasování má každá osoba přítomná na schůzi jeden hlas, přičemž pro 

zvolení člena musí daný kandidát obdržet nadpoloviční počet hlasů všech přítomných. 

Ačkoli opatrovnická rada má sloužit k prosazení nejlepších zájmů opatrovance, samotný 

opatrovanec nedisponuje jakýmkoli právem veta vůči zvoleným členům. Jedinou 

výjimkou, kdy je možné vyhnout se proceduře dle § 476 o. z., respektive § 477 o. z., je 

možnost opatrovance prohlásit vůči „příteli“, že jeho přítelem není. V takovém případě 

opatrovník nepřipustí „přítele“ k účasti na schůzi.  

Zákon explicitně umožňuje opatrovanci účast a hlasování na schůzi k ustavení 

opatrovnické rady. Není však jasné, zda je pro hlasování nutné nebo dokonce vůbec 

možné jmenovat opatrovanci kolizního opatrovníka v případě, kdy ten není schopen 

jakkoli projevovat svou vůli. Odborná literatura na toto téma mlčí. Osobně se domnívám, 

že v tomto případě zastoupení kolizním opatrovníkem jmenovaným opatrovnickým 

                                                 
37 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 156. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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soudem, respektive jakýmkoli opatrovníkem, není vhodné, ani možné. Stávající 

opatrovník by v případě hlasování za opatrovance disponoval dvěma hlasy, což je 

v rozporu s § 472 odst. 2 o. z. Jmenování kolizního opatrovníka se jeví jako neúčelné, 

jelikož takový opatrovník nebude mít pravděpodobně jakékoli povědomí o osobách 

přítomných na schůzi a jeho rozhodování by bylo v zásadě nahodilé. 

Jakékoli zastoupení při volbě členů opatrovnické rady je dle mého názoru nepřípustné. 

Ustanovení § 473 o. z. jasně hovoří o aktivním volebním právu pouze těch osob, 

které jsou fyzicky přítomny na ustavující schůzi.38 Co ovšem ustanovení § 473 o. z. 

neupravuje, je otázka, zdali osoby přítomné na schůzi k ustavení opatrovnické rady volí 

členy a případné náhradníky ze svého středu nebo mohou být do opatrovnické rady 

zvoleny i osoby, které na schůzi k ustavení opatrovnické rady přítomné nejsou. Dávid 

s Hrdličkou se domnívají, že osoby nepřítomné zvoleny být nemohou.39 Své tvrzení 

opírají o fakt, že nikdo nemůže být zvolen proti své vůli a potřebný souhlas je možno dát 

pouze osobně na ustavující schůzi. Ostatní autoři se k této problematice nevyjadřují. 

S výše popsaným názorem zásadně nesouhlasím. Spojovat pasivní volební právo 

do opatrovnické rady s účastí na ustavující schůzi je zcela zbytečné. Souhlas je možno 

projevit například v písemné formě doručené opatrovníkovi či jiné osobě oprávněné 

k účasti na schůzi k ustavení opatrovnické rady. Opačný závěr by znemožnil členství 

v opatrovnické radě každému, kdo by byl v době konání ustavující schůze zdravotně 

indisponovaný nebo se z jiného závažného důvodu nemohl ustavující schůze účastnit. 

Dle mého názoru je nutné o osobě, která projeví souhlas se zvolením do opatrovnické 

rady, hlasovat, i když je nepřítomna. 

V ustanovení § 473 o. z. k volbě členů opatrovnické rady se poprvé objevuje institut 

náhradníka. Nezvolení náhradníků nezakládá neplatnost volby opatrovnické rady.40 

Právní úprava institut opatrovníků žádným způsobem dále nekonkretizuje.41 Ucelený 

                                                 
38 Srov. § 473 o. z.: „Osoby přítomné na schůzi volí členy opatrovnické rady, (…).“ 
39 DÁVID / HRDLIČKA in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2014. I. Obecná část (§ 1 – 654), s. 1711. ISBN 978-80-7400-529-9. 
40 Srov. opačný přístup v čl. 228 CCQ: „The meeting appoints the three members of the council and 

designates two alternatives, giving consideration so far as possible to representation of the maternal and 

paternal lines“. 
41 Náhradníci jsou okrajově zmíněni v § 475 o. z.:  „O volbě členů opatrovnické rady a náhradníků vyhotoví 

zápis zapisovatel, kterého určí přítomní. Ze zápisu musí být zřejmé, kdy se schůze konala, kdo se jí zúčastnil, 

kdo byl zvolen zapisovatelem, členem opatrovnické rady a náhradníkem a kolika hlasy, (…)“ a dále v § 477 
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výklad k fungování institutu náhradníků nepodává ani odborná literatura. Z právní úpravy 

není zřejmé, zda náhradník nastupuje na místo člena opatrovnické rady při zániku jeho 

funkce nebo kdykoli, kdy je člen rady nepřítomen. Svoboda k tomuto pouze uvádí, 

že je třeba určit pořadí náhradníků, ve kterém budou případné uvolněné místo 

v opatrovnické radě obsazovat. V opačném případě Svoboda považuje volbu náhradníků 

za neplatnou pro neurčitost.42 Svobodův výklad lze tedy interpretovat tak, že náhradníci 

čekají v pomyslném pořadí na první a každé další uvolněné místo v opatrovnické radě. 

Tento závěr by ovšem mohl být v rozporu s požadavkem na rovnoměrné zastoupení osob 

uvedených v § 472 o. z., rozuměno proporční zastoupení osob opatrovanci blízkých a jeho 

přátel. Tato problematika bude podrobněji diskutována níže. Jiný názor zastává Ptáček, 

který k fungování institutu náhradnictví odkazuje na čl. 229 CCQ,43 který určuje 

nástupnictví náhradníka z té rodičovské strany, ve které se uvolněné místo objevilo, 

a to bez ohledu na pořadí náhradníků.44 Ptáček  dodává, že vzhledem k tomu, že bližší 

pravidla pro volbu členů a náhradníků opatrovnické rady o. z. neupravuje, je proces volby 

víceméně na dohodě osob přítomných na ustavující schůzi. Tento názor považuji 

za do jisté míry legitimní, avšak nepříliš vhodný. Je nezbytné si uvědomit, že v naprosté 

většině případů bude celý proces volby opatrovnické rady v rukou právních laiků, 

které nedostatečnou, respektive nejasnou právní úpravou zákonodárce vrhá do nejistoty 

a zmatku. Považoval bych za vhodnější problematiku volby a zejména fungování 

náhradníků v právní úpravě doplnit. 

Jak již bylo zmíněno výše, přístupů k fungování institutu náhradníků existuje vícero. 

Pro nalezení optimální varianty je nutno zaměřit se na následující tři otázky, přičemž 

jediné další ustanovení, které je nutno vzít při navrhování úpravy v potaz, je ustanovení 

§ 477 odst. 3 o. z.45 

                                                 
odst. 3 o. z. – „Při zániku funkce člena opatrovnické rady opatrovník nebo předseda opatrovnické rady 

zařídí volbu nového člena opatrovnické rady nebo náhradníka. (…)“. 
42 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1135. ISBN 978-80-7478-441-5. 
43 Článek 228 CCQ: „Vacancies are filled by the council by selecting a designated alternate in the line 

where the vacancy occurred. If there is no alternate, the council selects a relative or a person connected 

by marriage or a civil union in the same line or, if none, a relative or a person connected by marriage or a 

civil union in the other line or a friend.“ 
44 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 160. ISBN 978-80-7502-003-1. 
45 Srov. § 477 odst. 3 o. z.: „Při zániku funkce člena opatrovnické rady opatrovník nebo předseda 

opatrovnické rady zařídí volbu nového člena opatrovnické rady nebo náhradníka. (…)“. 
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1) Nastupuje náhradník  pokaždé v případě neúčasti člena opatrovnické rady na 

zasedání opatrovnické rady, nebo až v případě trvalého uvolnění místa 

v opatrovnické radě? 

2) Jedná se o náhradnictví osobní nebo univerzální, respektive má každý / určený 

člen opatrovnické rady svého náhradníka nebo jsou náhradníci univerzální a tím 

pádem s určitelným pořadím následného vstupu do opatrovnické rady? 

3) Které kritérium je prioritní pro vstup náhradníka do opatrovnické rady – 

příslušnost ke skupinám osob dle § 472 o. z. (osoby opatrovnaci blízké / jeho 

přátelé) nebo určené pořadí dle volby? 

Právní řád České republiky zná institut náhradnictví ve vztahu k jiným právním 

institutům. Náhradnictví, které by mohlo být inspirací pro opatrovnickou radu nalezneme 

například v § 444 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“),46 

v § 699 a násl. ZOK47, a § 54 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „ZVPČR“).48 

Rozřešení první otázky de lege ferenda není příliš obtížné. Lze si jen obtížně představit, 

že by v případě svolání opatrovnické rady její členové mezi sebou řešili, kdo může být 

přítomen a kdo nikoli, který z náhradníků se má tedy dostavit a který ne. Takový postup 

by byl značně nepraktický bez ohledu na zodpovězení otázky druhé a třetí a možnou 

inspiraci § 699 ZOK a násl. Náhradník by měl vstupovat do opatrovnické rady pouze 

                                                 
46 Srov. § 444 odst. 2 ZOK: „Stanovy také mohou určit volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo 

člena představenstva podle stanoveného pořadí.“ 
47 Srov. § 669 ZOK: „Stanovy mohou určit, že se kromě delegáta volí též náhradník delegáta. Za každého 

delegáta může být zvolen pouze 1 náhradník delegáta.“ 

Srov. § 700 odst. 1 ZOK: „Při výkonu funkce má náhradník delegáta stejná práva a povinnosti jako delegát. 

Pokud se nemůže delegát zúčastnit shromáždění delegátů, může se jej zúčastnit a hlasovat na něm jeho 

náhradník. (…).“ 

Srov. § 700 odst. 2 ZOK: „Delegát, který se nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, informuje svého 

náhradníka o svolání shromáždění delegátů.“ 

Srov. § 701 ZOK: „Dnem zániku funkce delegáta se jeho náhradník stává delegátem na zbytek funkčního 

období, na které byl delegát, jehož funkce zanikla, zvolen.“ 
48 Srov. § 54 odst. 1 ZVPČR: „Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické 

strany, (…), a to v pořadí podle výsledků voleb. (…)“ 

Srov. § 54 odst. 2 ZVPČR: „Není-li náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice, 

zůstane mandát uprázdněn až do konce volebního období.“ 
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v případě trvalého uvolnění místa. Za trvale uvolněné místo nelze považovat situaci 

předvídanou § 476 odst. 2 o. z.49 

Problematika obsažená v druhé a třetí otázce je do jisté míry provázaná,  a je tudíž vhodné 

rozebrat je v uceleném výkladu. Rozhodnout, zda je přijatelnější náhradnictví osobní 

nebo univerzální je velice obtížné. Osobně se domnívám, že není vhodné některým 

členům určit náhradníka a jiným nikoli. V případě uvolnění místa člena opatrovnické 

rady, který by neměl náhradníka, by se musela konat doplňující volba 

dle § 477 odst. 3 o. z., ačkoli by byl k dispozici náhradník, který ovšem nemůže 

nastoupit, jelikož je vázán ke konkrétnímu členu opatrovnické rady. Praktičtěji se jeví 

rozdělit zvolené náhradníky do dvou skupin podle jejich příslušnosti buď k osobám 

opatrovanci blízkým nebo k jeho přátelům a v každé skupině určit pořadí nástupnictví.50 

Rozdělení do dvou skupin dle příslušnosti by naplňovalo požadavek rovnoměrného 

zastoupení osob dle § 472 o. z. i v případě uvolnění místa člena opatrovnické rady. 

Zároveň je tento mechanismus analogií čl. 228 CCQ a čl. 229 CCQ, které sice rozlišují 

linii matky a otce (nikoli tedy skupiny osob blízkých opatrovanci a jeho přátel), 

avšak teleologicky směřují ke stejnému účelu – diverzifikaci osob v opatrovnické, 

respektive poručenské radě. Odpověď na otázku druhou a třetí by tedy mohla znít, 

že náhradnictví je univerzální vždy pouze k jedné skupině osob dle § 472 o. z. 

V případě, že se uvolní místo v jedné skupině dle § 472 o. z. a zároveň nebude zvolený 

náhradník z dané skupiny, bude nutno provést doplňující volbu dle § 477 odst. 3 o. z. 

Fakt, že nový člen opatrovnické rady nebude v rámci doplňující volby zvolen, nemusí 

nutně znamenat omezení usnášeníschopnosti opatrovnické rady. Blíže k problematice 

usnášeníschopnosti opatrovnické rady v následujících kapitolách. 

Dle litery zákona je nutno při volbě členů opatrovnické rady dbát na rovnoměrné 

zastoupení ze strany osob opatrovanci blízkých a jeho přátel. Zákonodárce, vědom si 

možnosti výskytu různorodých životních situací opatrovance, rozumně nestanovil 

požadavek rovnoměrného zastoupení osob uvedených v § 472 o z. obligatorně, nýbrž jen 

„je-li to možné.“ V případě, kdy by zvolená opatrovnická rada byla složena převážně 

                                                 
49 Opatrovnický soud může pozastavit členovi opatrovnické rady výkon práv člena opatrovnické rady až 

do pravomocného rozhodnutí v předmětném řízení. 
50 V případě neurčení pořadí náhradníku lze souhlasit se Svobodou, že jejich volba je neplatná, viz 

SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1135. ISBN 978-80-7478-441-5. 
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z jedné zmíněné skupiny, bude na opatrovnickém soudu, aby z vlastní iniciativy 

přezkoumal důvody pro takové složení opatrovnické rady. Opatrovnický soud je 

oprávněn žádat vyjádření osob přítomných na schůzi k ustavení opatrovnické rady 

ohledně důvodů pro ustavení „jednostranné“ opatrovnické rady. V případě, 

že opatrovnický soud neshledá odůvodnění za dostatečné, má právo volbu opatrovnické 

rady prohlásit dle § 476 o. z. za neplatnou, a to i bez návrhu. 

V budoucnu se tento požadavek rovnoměrného zastoupení osob může ukázat jako 

problematickým, jelikož jistě nastanou situace, kdy bude sice zastoupení obou skupin  

možné, nikoli však vhodné. S touto možností nekalkuluje Ptáček, který bez dalšího 

považuje rovnoměrné zastoupení osob uvedených v § 472 o. z. v opatrovnické radě 

za jednoznačně vhodné.51 Tak tomu ovšem nemusí být a jak z mého pohledu správně 

dodává Svoboda, byť bez explicitní opory v zákoně, smyslem ustanovení nemělo být 

prosté zachování kvantitativní rovnováhy, nýbrž zachování názorové plurality.52 

Častým případem může být situace, kdy opatrovnická rada bude zejména nástrojem 

kontroly nad majetkovými poměry opatrovnace, na které budou mít přednostně zájem 

osoby opatrovanci blízké, respektive jeho potomci a kdy jeho přátelé neprojeví zájem 

o účast v opatrovnické radě. Tato situace je zcela legitimní a není nutné prosazovat 

rovnoměrné zastoupení osob uvedených v § 472 o. z. v opatrovnické radě, ačkoli je to 

prakticky možné. Opatrovnický soud by na druhou stranu neměl takovou volbu ponechat 

bez povšimnutí a měl by důvody složení opatrovnické rady alespoň povšechně prošetřit. 

Odstavec druhý § 473 o. z. upravuje kvalifikační předpoklady pro členství v opatrovnické 

radě. Jsou jimi schopnost projevovat o opatrovance dlouhodobý a vážný zájem, 

a to i do budoucna, a absence střetu zájmů člena opatrovnické rady se zájmy opatrovance. 

Míru průkaznosti zájmu o opatrovance postačí členu opatrovnické rady osvědčit. 

Žádná osoba není oprávněna na schůzi k ustavení opatrovnické rady jednostranně 

zpochybnit zákonné předpoklady kohokoli ke členství v opatrovnické radě. K tomuto je 

oprávněn toliko opatrovnický soud, a to buď na návrh nebo i bez návrhu.53 Primárně je 

posouzení míry dlouhodobého a vážného zájmu budoucího případného člena 

                                                 
51 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 160. ISBN 978-80-7502-003-1. 
52 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1135. ISBN 978-80-7478-441-5. 
53 Srov. § 476 o. z. 



16 

 

opatrovnické rady na osobách účastnících se schůze k ustavení opatrovnické rady, 

opatrovnický soud ingeruje do této problematiky až sekundárně. 

Problematičtějším aspektem kvalifikačních předpokladů pro členství v opatrovnické radě 

je požadavek absence střetu zájmů člena opatrovnické rady se zájmy opatrovance. 

Lze předpokládat, že členy opatrovnické rady se stanou příbuzní opatrovance, jenž není 

osobou bez minulosti, a který žije v určitých konkrétních majetkoprávních poměrech. 

Tyto poměry nemusí být vždy nastaveny ke všem příbuzným opatrovance spravedlivě. 

Z této podstaty bude mít každý příbuzný jiný zájem na rozhodování opatrovance, 

respektive opatrovníka. Některá rozhodnutí opatrovnické rady jednoznačně „poškodí“ 

určité osoby, například případné dědice. Bude se jednat zejména o rozhodnutí týkající se 

převodů a užívání majetku opatrovance. Dědic, odhlédneme-li od zásady dobrých mravů 

a slušnosti, má vždy zájem na zachování co největší pozůstalosti, respektive v případě 

existence závěti na zachování věci, která byla dědici odkázána, ve vlastnictví 

opatrovance. Pro pochopení celého problému uveďme modelovou situaci, jež v praxi 

nastala v rámci opatrovnické rady, jejímž předsedou jsem byl.  

Situace v době rozhodnutí opatrovnického soudu o omezení svéprávnosti opatrovance: 

„Opatrovanec má dva potomky – „Y“ a „Z“. Potomek Y je opatrovníkem opatrovance. 

Opatrovanec vlastní dům, byt a minimální hotovost. O domu opatrovanec pořídil závětí 

tak, že ho odkázal potomku Z. Potomek Z s rodinou bezplatně užívá byt opatrovance. 

Opatrovanec není schopen využívat ani dům ani byt a je umístěn v ústavu.“ 

Při důsledné aplikaci požadavku na absenci střetů zájmů je v zásadě vyloučeno členství 

jakéhokoli člena rodiny potomka Z v opatrovnické radě, jelikož bezplatně užívají byt 

opatrovance. Ve střetu zájmu je však i rodina opatrovníka (potomka Y), jelikož jejich 

zájmem může být zpeněžení domu a tím pádem větší podíl na případné pozůstalosti 

opatrovance. 

Zákonodárce určil jako kvalifikační předpoklad pro osoby, které se mají stát členy 

opatrovnické rady, absenci střetu zájmů takových osob se zájmy opatrovance. 

Tento požadavek je poměrně striktní a od počátku může diskvalifikovat značné množství 

osob, které jsou k účasti v opatrovnické radě často nejpovolanější. Kritérium absence 

střetu zájmů je ve vztahu k volitelnosti do opatrovnické rady problematické, jelikož 
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v určitém latentním střetu zájmů může být většina rodiny opatrovance. Primárně by 

o vhodnosti členství měly rozhodovat osoby přítomné na schůzi, které by též měly 

zhodnotit  zdali je míra konfliktu zájmů ještě únosná či již nikoli. Dle mého názoru se 

jeví jako vhodnější kritérium střetu zájmů coby kvalifikačního předpokladu pro členství 

v opatrovnické radě vynechat, jelikož případný střet zájmů je dostatečně řešen 

v § 477 odst. 2 o. z., který opravňuje opatrovnický soud odvolat člena opatrovnické rady 

pro opakovaný střet zájmu, a to i bez návrhu.  

Ustanovení § 473 o. z. explicitně zapovídá opatrovníkovi členství v opatrovnické radě. 

Jedná se o naplnění zásady nemo iudex in causa sua.54 Opatrovník by v takové situaci 

vykonával dohled sám nad sebou. Lze ovšem polemizovat nad tím, zda může být 

opatrovník zvolen náhradníkem opatrovnické rady.55 Náhradník, dle mého názoru, není 

člen opatrovnické rady a nemá ani v jejím rámci žádné pravomoci. Pokud by byl 

opatrovník zvolen náhradníkem, nemůže se stát členem opatrovnické rady, 

avšak v případě, že by v mezidobí zanikla jeho funkce opatrovníka, členem rady by se 

stát mohl. V případě, že by náhradník - opatrovník měl nastoupit na místo člena 

opatrovnické rady, hledělo by se na něj, jakoby náhradníkem nebyl a místo něj by 

nastoupil náhradník další v pořadí. Ačkoli Ptáček se k této možnosti staví odmítavě,56 

sám připouští, že zákon podrobnější pravidla pro volbu členů a náhradníků neupravuje 

a je tedy na osobách uvedených v § 472 o. z., aby si tato pravidla upravili.57 

Členem opatrovnické rady může být též právnická osoba dle § 484 o. z. Členství těchto 

právnických osob je zpracováno v samostatné kapitole týkající se předmětného 

ustanovení. 

                                                 
54 Volně přeloženo: „nikdo nesmí být ve své věci soudcem“. 
55 Tato polemika bude platit pouze v případě, že náhradník nastupuje na místo člena opatrovnické rady až 

při jeho uvolnění, nikoli jako zástupce člena opatrovnické rady při jeho nepřítomnosti. 
56 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 161. ISBN 978-80-7502-003-1. 
57 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 159. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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4. Rozhodování opatrovnické rady 

Opatrovnická rada, jakožto kolektivní orgán, musí sestávat alespoň ze tří členů, přičemž 

maximální počet členů není stanoven. Je otázkou, do jaké míry je počet členů po volbě 

na schůzi k ustavení opatrovnické rady rigidní. Zákonem není upravena možnost 

prostřednictvím další schůze navýšit počet členů opatrovnické rady. 

Ustanovení § 477 odst. 3 o. z. předpokládá pouze doplňující schůzi za situace, kdy došlo 

k zániku členství stávajícího člena v opatrovnické radě. Z výše popsaného by bylo možno 

dovozovat, že počet členů, respektive míst v opatrovnické radě, je po ustavující schůzi 

neměnný. Tento výklad by byl vhodný i z hlediska jistoty týkající se usnášeníschopnosti 

opatrovnické rady. Opatrovnický soud i členové rady by byli seznámeni s kvorem 

pro usnášeníschopnost od prvotního zvolení opatrovnické rady bez ohledu na zánik 

jednotlivých členství.58 Zajímavý pohled na počet členů opatrovnické rady vnáší Svoboda 

při výkladu k § 484 o. z.59 Svoboda se ve svém důsledku domnívá, že počet členů 

v opatrovnické radě není po prvotní volbě stálý a může být navyšován o právnické osoby 

dle § 484 odst. 2 o. z. Dle mého názoru není možné z výkladu ustanovení „Právnická 

osoba (…), má právo být členem opatrovnické rady (…)“ dovodit oprávnění takové 

právnické osoby jednostranně vstoupit do opatrovnické rady, s čímž souhlasí i Dávid 

s Hrdličkou.60 Připuštění možnosti kolísání kvora pro usnášeníschopnost, respektive jeho 

zvyšování v důsledku vstupu právnické osoby dle § 484 odst. 2 o. z. do opatrovnické 

rady, by vedlo k nejistotě ohledně závaznosti rozhodnutí opatrovnické rady. Blíže je 

problematika právnických osob v opatrovnické radě zpracována v samostatné kapitole 

týkající se § 484 o. z. 

Opatrovnická rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů, v případě tříčlenné 

opatrovnické rady za přítomnosti všech členů. Dávid s Hrdličkou doporučují 

z praktických důvodů zvolit počet členů opatrovnické rady lichý.61 Jaké praktické důvody 

                                                 
58 Kvorum by zůstávalo stále stejné, členové by nebyli nuceni průběžně zjišťovat aktuální počet členů. 

Pokud by se na zasedání opatrovnické rady dostavila většina z počtu na schůzi k ustavení opatrovnické rady 

zvolených osob, byla by opatrovnická rada usnášeníschopná. 
59 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1148. ISBN 978-80-7478-441-5. 
60 DÁVID / HRDLIČKA in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2014. I. Obecná část (§ 1 – 654), s. 1722. ISBN 978-80-7400-529-9. 
61 Tamtéž, str. 1711. 
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mají na mysli ovšem jejich komentář nepodává. Dle mého názoru je doporučení lichého 

počtu míst v opatrovnické radě bezpředmětné. Počet členů v opatrovnické radě by měl 

primárně reflektovat názorovou pluralitu osob z okolí opatrovance. Pokud budou 

existovat dvě skupiny – osoby opatrovanci blízké a jeho přátelé, lze spíše doporučit sudý 

počet, aby ani jedna z uvedených skupin nebyla konstantně přehlasovávána. Obdobně lze 

doporučit spíše lichý počet členů v případě existence tří skupin, rozumějme například dvě 

rodinné větve a přátelé opatrovance.  

Určité potíže týkající se usnášeníschopnosti mohou nastat ve vztahu k § 480 o. z., kdy je 

opatrovník omezen v určitých jednáních souhlasem opatrovnické rady. Pro opatrovníka 

není problémem, pokud opatrovnická rada jeho záměr neschválí, protože v takovém 

případě má opatrovník možnost obrátit se na opatrovnický soud dle § 481 o. z. a žádat 

o nahrazení rozhodnutí opatrovnické rady rozhodnutím soudu. Problém nastává ve chvíli, 

kdy některý ze členů opatrovnické rady záměrně bojkotuje účast na zasedání 

opatrovnické rady, jelikož pro souhlas opatrovnické rady dle § 480 o. z. zákon neurčuje 

žádnou lhůtu.62 Opatrovník je v dané chvíli procesně omezen ve svém výkonu a jediný 

prostředek obrany je návrh na odvolání člena opatrovnické rady dle § 477 odst. 2 o. z., 

což je ovšem procedura zdlouhavá a náročná, vezmeme-li v potaz závažnost 

a pravděpodobnou urgentnost jednání dle § 480 o. z. Lze tedy doporučit, aby v případech, 

kde je to možné, byla opatrovnická rada složena z více členů nežli pouze tři či čtyři. Blíže 

o této problematice v kapitolách týkajících se § 480 o. z. a § 483 o. z. 

Rozhodnutí usnášeníschopné opatrovnické rady jsou přijímána většinou hlasů členů 

přítomných na schůzi opatrovnické rady. Rozhodnutí neusnášeníschopné opatrovnické 

rady či rozhodnutí nepřijatá většinou přítomných jsou stižena zdánlivostí dle § 551 o. z.63 

5. Zápis o volbě členů opatrovnické rady 

Zápis o volbě členů opatrovnické rady dle § 475 o. z. je nejdůležitějším dokumentem 

pro fungování opatrovnické rady, jelikož se v zásadě jedná o její zakládající listinu. 

Zákon nevylučuje, aby zápis o volbě členů opatrovnické rady obsahoval i další informace 

                                                 
62 Srov. § 483 odst. 4 o. z., kde je lhůta pro sdělení stanoviska „přiměřená“. 
63 Srov. § 551 o. z.: „O právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby.“ 
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či pravidla, na kterých se osoby přítomné na schůzi k ustavení opatrovnické rady 

shodnou. Takový postup je za současné právní úpravy dokonce  žádoucí, jelikož určité 

aspekty fungování opatrovnické rady zatím nejsou  komplexně řešeny,64 a je proto vhodné 

je v rámci zápisu o volbě členů opatrovnické rady upravit. 

Důležitou roli v rámci ustavující schůze opatrovnické rady plní osoba zapisovatele, 

kterou mají za úkol určit osoby přítomné na ustavující schůzi. Ptáček se domnívá, 

že zapisovatelem nemusí být osoba uvedená v § 472 o. z., ale může jím být jakákoli 

svéprávná osoba, která se svým zvolením souhlasí.65 Obdobným způsobem 

se s problematikou osoby zapisovatele vypořádává též CCQ.66 Ptáčkův výklad s odkazem 

na CCQ je velice praktický, jelikož umožňuje, aby zapisovatelem byla osoba právně 

vzdělaná, která krom výkonu funkce zapisovatele může přítomným osobám poskytovat 

i právní konzultace ohledně procedurálních či praktických otázek. Zapisovatel má 

povinnost zaznamenat, krom dalších náležitostí zápisu, případné protesty přítomných 

osob k průběhu schůze a připojit k zápisu písemně vyhotovené protesty. V tomto ohledu 

disponuje zapisovatel poměrně značnou libovůlí, jelikož zákon neupravuje žádnou 

kontrolu toho, zda zapisovatel zaznamenal či nezaznamenal všechny protesty, a či je 

k zápisu úmyslně či z nedbalosti nepřipojil. V případě, že by se zapisovatel dopustil výše 

popsaného jednání, bude problematické prokázat jejich pozdější existenci. Osoby 

přítomné na schůzi mají sice možnost podat protesty formou separátního podání 

opatrovnickému soudu, avšak to by vyžadovalo jejich další aktivitu a předběžnou 

kontrolu, což se v dané chvíli může osobám přítomným na schůzi jevit jako nadbytečné. 

Z výše popsaných důvodů je možné, že v určitých případech budou mít osoby přítomné 

na schůzi zájem na zvolení nikoli nestranného zapisovatele, ať z důvodů preventivních 

či dolózních. Toto může vést až k patové situaci, kdy zapisovatel nebude zvolen. 

Jelikož právní úprava nedává řešení, jak v této situaci postupovat, opatrovnická rada 

nebude zvolena, jelikož shoda na osobě zapisovatele je obligatorním požadavkem zápisu 

o volbě opatrovnické rady. Tomuto případnému problému by bylo možné zabránit 

                                                 
64 Fungování náhradníků, volba předsedy opatrovnické rady, atd. 
65 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 163 a 164. ISBN 978-80-7502-003-1. 
66 Srov. čl. 228 CCQ: „The meeting (…) also appoints a secretary, who may or may not be a member of the 

council, (…)“ 
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využitím analogie § 188 odst. 1 ZOK.67 Pokud by nepanovala shoda na osobě 

zapisovatele, byl by určen opatrovníkem, jakožto organizátorem ustavující schůze. 

V takovém případě ovšem vyvstává otázka, jakým způsobem postupovat, pokud je 

schůze k ustavení opatrovnické rady svolána opatrovnickým soudem dle § 472 o. z. 

Řešení by mohlo být takové, že v případě nezvolení opatrovnické rady svolané 

opatrovnickým soudem z důvodu neshody na osobě zapisovatele určí při dalším pokusu 

osobu zapisovatele opatrovnický soud z vlastního aparátu.68 S tímto nesouhlasí Ptáček, 

nicméně jiné řešení případné patové situace nepodává.69  

Další otázkou, která již byla nastíněna výše, je kontrola správnosti zápisu o volbě členů 

opatrovnické rady. Právní úprava ponechává kontrolu správnosti zápisu na vlastní 

iniciativě zúčastněných osob, jelikož zápis je doručován pouze opatrovníkovi 

a opatrovnickému soudu. Ostatní subjekty70 mohou provést kontrolu zápisu pouze žádostí 

o nahlédnutí do opatrovnického spisu, respektive mohou požádat o náhled do zápisu 

opatrovníka. Tento postup vyžaduje vlastní iniciativu zúčastněných, kterou ovšem 

z mého pohledu  nelze automaticky předpokládat. Ustanovení § 475 o. z. neukládá jako 

obligatorní náležitost zápisu podpis zapisovatele. Tento samotný fakt není problematický, 

jelikož zákon vyžaduje, aby zápis vyhotovil určený a v zápise uvedený zapisovatel. 

V rámci kontroly správnosti zápisu o volbě opatrovnické rady se jeví vhodné právní 

úpravu změnit v tom smyslu, že zápis bude po jeho vyhotovení rozeslán všem osobám 

zúčastněným na schůzi k ustavení opatrovnické rady. Rozeslání zápisu umožní seznámit 

se s obsahem zápisu všem zúčastněným osobám, které díky tomu dostanou možnost 

zkontrolovat jeho znění a případně podat protesty k opatrovnickému soudu, 

a to v přiměřené, například patnáctidenní lhůtě od doručení zápisu. Druhou variantou 

řešení by byl obligatorní požadavek na podpis zápisu ze strany všech osob zúčastněných 

na schůzi k ustavení opatrovnické rady. V případě, že by určitá osoba zápis podepsat 

odmítala, měla by připojit důvody, které ji k tomu vedly, nebo je sdělit následně 

                                                 
67 Ustanovení § 188 odst. 1 ZOK: „Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do doby zvolení 

předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen 

zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady.“ 
68 Např. vyššího soudního úředníka či soudní zapisovatelku. 
69 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 164. ISBN 978-80-7502-003-1. 
70 Opatrovanec, členové opatrovnické rady, náhradníci a ostatní osoby přítomné na schůzi k ustavení 

opatrovnické rady. 
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opatrovnickému soudu separátním podáním. Osobně se domnívám, že taková varianta je 

méně vhodná, jelikož bude zatěžovat osoby přítomné na ustavující schůzi tím, že budou 

nuceny vyčkat vyhotovení zápisu na místě, což může být v určitých případech časově 

náročné. Rozeslání zápisu všem zúčastněným osobám se jeví jako kompromisní řešení, 

při kterém je zajištěna dostatečná ochrana správnosti zápisu při co nejmenším časovém 

zatížení osob přítomných na ustavující schůzi. 

Ustanovení § 475 o. z. podává výčet obligatorních náležitostí zápisu o volbě členů 

opatrovnické rady.71 Nad rámec těchto náležitostí je možné do zápisu uvést i další 

informace, které mohou usnadnit opatrovnickému soudu jeho činnost, nebo upravit 

vnitřní fungování opatrovnické rady. Náležitosti, které by bylo možné a vhodné zařadit 

mezi obligatorní náležitosti zápisu, jsou údaje o vztahu zvolených členů opatrovnické 

rady z hlediska kontroly paritního zastoupení osob uvedených v § 472 o.z.72 a údaj 

o případném pořadí náhradníků. Svoboda se domnívá, že neurčení pořadí náhradníků 

zakládá neúčinnost jejich volby.73 S tímto názorem lze sice souhlasit, avšak běžnému 

právně nevzdělanému člověku tato náležitost nemusí být známa, přičemž z právní úpravy 

explicitně nevyplývá. Jak již bylo řešeno výše, institut náhradníků a jejich fungování není 

v souhrnu  zcela jasný. 

Protesty dle § 475 o. z. nejsou stejným institutem jako návrh na prohlášení volby 

opatrovnické rady za neplatnou dle § 476 o. z. Na rozdíl od návrhu na prohlášení volby 

opatrovnické rady za neplatnou je protest v zásadě pouhým podnětem pro opatrovnický 

soud, jenž na jeho základě může, avšak nemusí, zahájit řízení dle § 476 o. z. Oproti úpravě 

v ZOK74 není podání protestu v rámci zápisu o volbě opatrovnické rady podmínkou pro 

zahájení řízení dle § 476 o. z. Účelem protestu v zápisu o volbě opatrovnické rady je tedy 

pouze podnět opatrovnickému soudu k zahájení řízení dle § 476 o. z. z vlastní iniciativy, 

jelikož jakákoli osoba oprávněná k účasti na ustavující schůzi opatrovnické rady 

                                                 
71 Kdy se schůze konala, kdo se jí zúčastnil, kdo byl zvolen zapisovatelem, členem opatrovnické rady a 

náhradníkem a kolika hlasy, zda proti průběhu jednání někdo protestoval a z jakého důvodu. 
72 Osoby opatrovanci blízké – jeho přátelé. 
73 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1135. ISBN 978-80-7478-441-5. 
74 Ustanovení § 192 odst. 2 ZOK: „Neplatnosti usnesení valné hromady se společník nemůže dovolávat, 

nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou 

zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně 

důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.“ 
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nebo opatrovník jsou oprávněny bez dalšího podat opatrovnickému soudu návrh 

na prohlášení volby opatrovnické rady za neplatnou. Jediným rozdílem mezi protestem 

dle § 475 o. z. a návrhem na prohlášení volby za neplatnou dle § 476 o. z. je nutnost 

u návrhu dle § 476 o. z. prokázat, že v důsledku porušení zákona hrozí opatrovanci újma. 

Toto bude ovšem nutno v zásadě prokázat i u protestu, respektive nebude-li protest 

směřovat proti situaci či okolnosti, ze které by opatrovanci hrozila újma, bude takový 

protest s nejvyšší pravděpodobností neúspěšný. Protest se v rámci opatrovnické rady 

s ohledem na § 476 o. z. jeví spíše jako pomocný institut. V případě, že bude protest 

uveden či připojen k zápisu, může urychlit případné zahájení řízení dle § 476 o. z. 

opatrovnickým soudem bez návrhu.  

Právní úprava neurčuje zapisovateli lhůtu pro odeslání zápisu opatrovníkovi 

a opatrovnickému soudu, lze proto dovozovat, že zapisovatel by tak měl učinit 

bez zbytečného odkladu, s čímž souhlasí i Dávid s Hrdličkou.75 

6. Prohlášení volby za neplatnou 

Zákonodárce v ustanovení § 476 odst. 1 o. z. upravuje hypotetickou situaci, ve které 

se řeší potřeba z různých důvodů zneplatnit volbu opatrovnické rady, která je stižena 

takovou vadou, že je třeba takového opatření.76 Opatrovnický soud je oprávněn prohlásit 

za neplatnou jak celou volbu opatrovnické rady, tak volbu jednotlivých členů, náhradníků 

či zapisovatele.77 Návrh na prohlášení volby za neplatnou je oprávněn podat opatrovník, 

jakákoli osoba oprávněná k účasti na schůzi k ustavení opatrovnické rady, nebo může 

opatrovnický soud zahájit takové řízení i bez návrhu. Pro možnost prohlášení volby 

za neplatnou dle § 476 odst. 1 o. z. je nutno kumulativně splnit dvě podmínky. 

První podmínkou je výše zmíněné porušení zákona a druhou podmínkou je hrozící78 újma 

                                                 
75 DÁVID / HRDLIČKA in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2014. I. Obecná část (§ 1 – 654), s. 1712. ISBN 978-80-7400-529-9. 
76 Toto ustanovení je pravděpodobně inspirováno čl. 237 CCQ, kdy kdokoli, kdo osvědčí právní zájem 

může žádat opatrovnický soud o souhlas k zahájení volby nové opatrovnické rady. 
77 DÁVID / HRDLIČKA in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2014. I. Obecná část (§ 1 – 654), s. 1713. ISBN 978-80-7400-529-9. 
78 Vzhledem k využití pojmu „hrozící“ lze dovozovat, že se nemusí jednat o újmu přímou, bezprostřední, 

ale je postačující její eventualita. 
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opatrovanci způsobená porušením zákona.79 V případě prohlášení volby opatrovnické 

rady za neplatnou nebo prohlášení volby členů opatrovnické rady za neplatné nařídí soud 

volbu novou. Tato nová volba je dle Svobody v organizaci opatrovnického soudu 

(vyrozumění o konání volby, zjištění totožnosti přítomných na schůzi).80 

Nezodpovězenou otázkou v rámci popisovaného ustanovení je situace, kdy sice dojde 

k flagrantnímu porušení zákona, avšak objektivně z něho nebude vyplývat jakákoli 

hrozící újma opatrovanci.81 Autoři komentářů k o. z. sice svorně uvádějí, že ne každé 

porušení zákona zakládá neplatnost volby, zároveň ovšem podávají demonstrativní výčet, 

pro který by opatrovnický soud neplatnost volby vyslovit měl. V tomto výčtu nechybí 

citovaný případ s nezletilým členem opatrovnické rady.82 Dle mého názoru zákonodárce 

nezvolil vhodnou konstrukci ustanovení, když oprávnění soudu pro vyslovení neplatnosti 

kumulativně váže na porušení zákona a hrozící újmu opatrovanci. Posouzení hrozící újmy 

by bylo vhodné ponechat na úvaze soudu. Pokud by se prokázalo, že nezletilý člen 

opatrovnické rady není schopen způsobit opatrovanci újmu, opatrovnický soud teoreticky 

nemá možnost prohlásit jeho volbu za neplatnou navzdory tomu, že lze všeobecně 

přisvědčit názoru, že členy opatrovnické rady by neměli být nezletilí, 

byť by nepředstavovali jakoukoli hrozbu újmy.83  

Ustanovení § 476 odst. 2 upravuje oprávnění opatrovnického soudu po zahájení řízení 

dle § 476 odst. 1 pozastavit výkon práv člena opatrovnické rady až do pravomocného 

rozhodnutí o neplatnosti volby. Jedná se de facto o předběžné opatření za účelem 

eliminace či mitigace případné újmy opatravance. Jako problematické považuji pouhé 

oprávnění opatrovnického soudu v případě existence „vážných důvodů“ pozastavit výkon 

práv člena opatrovnické rady. Logičtěji by se jevila povinnost opatrovnického soudu 

pozastavit v případě existence vážných důvodů výkon práv člena. V každém případě 

se v případě „vážných důvodů“ jedná o neurčitý právní termín, který bude každý soud 

                                                 
79 V případě, že v důsledku volby opatrovnické rady bez porušení zákona hrozí opatrovanci újma, může 

opatrovnický soud postupovat dle § 476 odst. 2 o. z. nebo § 477 odst. 2. o. z. 
80 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1137. ISBN 978-80-7478-441-5. 
81 Lze si například představit zvolení nezletilé osoby (vnuk opatrovance, 17 let) do opatrovnické rady. 
82 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 166. ISBN 978-80-7502-003-1. 
83 A contrario bychom museli připustit, že každá nezletilá osoba v opatrovnické radě je hrozící újma 

opatrovnci, což lze sotva přijmout za obecně platné. 
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posuzovat individuálně. Dávid s Hrdličkou se domnívají, že mezi vážné důvody bude 

patřit zjevný střet zájmů mezi členem a opatrovancem nebo hrozící újma opatrovanci.84 

Ptáček se domnívá, že v případě pozastavení práv všech členů opatrovnické rady nebo 

takového počtu členů, že opatrovnická rada je i přes nastoupení náhradníků 

neusnášeníschopná, přechází dle § 482 odst. 2 o. z. oprávnění opatrovnické rady 

na opatrovnický soud.85 V případě pozastavení práva všech členů nelze než souhlasit. 

Otázkou však zůstává, zdali je tento postup akceptovatelný i v případě, pokud je alespoň 

jeden člen opatrovnické rady způsobilý pro výkon práv člena. Pokud návrh na vyslovení 

neplatnosti volby podává opatrovnickému soudu právě onen způsobilý člen opatrovnické 

rady, měl by se dle mého názoru uplatnit § 482 odst. 1 o. z. a soud by měl tohoto člena 

pověřit výkonem práv opatrovnické rady.86 Domnívám se, že v tomto případě nelze užít 

§ 482 odst. 2 o. z., protože je teoreticky možný postup dle odstavce prvého, a zároveň 

smyslem zákona není upřednostňovat při nezvolení opatrovnické rady opatrovnický soud 

namísto vhodného, byť jediného člena opatrovnické rady. 

7. Členství v opatrovnické radě 

Členství v opatrovnické radě je dobrovolné a bezplatné. Žádný člen nemůže být nucen 

v opatrovnické radě setrvávat proti své vůli a může kdykoli rezignovat. Odstoupení je 

člen povinen písemně vyhotovit a doručit opatrovníku a opatrovnickému soudu. 

Dle Ptáčka lze požadavek na písemné oznámení nahradit rezignací do zápisu ze zasedání 

opatrovnické rady.87 Odstoupení poté nabude účinnosti doručením zápisu 

opatrovnickému soudu a opatrovníkovi podle toho, kterému subjektu je doručeno 

později.88 Svoboda dodává, že odstoupení je též možno provést ústně do protokolu 

u opatrovnického soudu, přičemž opatrovnický soud o tomto vyrozumí opatrovníka. 

                                                 
84 DÁVID / HRDLIČKA in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2014. I. Obecná část (§ 1 – 654), s. 1713. ISBN 978-80-7400-529-9. 
85 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 167. ISBN 978-80-7502-003-1. 
86 Pokud to dotyčný člen opatrovnické rady opatrovnickému soudu navrhne. 
87 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 168. ISBN 978-80-7502-003-1. 
88 V případě, že je opatrovník přítomen na schůzi opatrovnické rady, je odstoupení účinné doručením 

opatrovnickému soudu. 
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Okamžikem vyrozumění opatrovníka o odstoupení člena se stává odstoupení účinným. 

Odstupující člen je povinen oznámit své odstoupení ostatním členům, avšak bez nutnosti 

písemné formy. Ptáček dále správně upozorňuje na problém, kdy člen opatrovnické rady 

může odstoupit v nevhodný moment, čímž může zablokovat celou opatrovnickou radu.89 

Odlišný přístup byl zvolen v CCQ, kde je odstoupení možné, pouze pokud není 

uskutečněno v nevhodný okamžik.90 V zájmu opatrovance by jistě bylo namístě mít 

podobnou konstrukci i v českém právním řádu. Nad to by se nejednalo o podmínku 

v právním řádu České republiky novou, nemožnost odstoupit v nevhodnou dobu lze 

nalézt například i v § 59 odst. 5 ZOK.91 

Druhý odstavec § 477 o. z. upravuje možnost opatrovnického soudu odvolat člena 

opatrovnické rady. Řízení je opatrovnický soud oprávněn zahájit z vlastní iniciativy, 

nebo na návrh jakékoli osoby oprávněné účastnit se schůze k ustavení opatrovnické 

rady.92 Člen opatrovnické rady bude opatrovnickým soudem odvolán v případě, 

že závažně jednorázově poruší své povinnosti, nebo je porušuje méně závažně avšak 

opakovaně. Dále v případě ztratí-li člen o opatrovance zájem nebo se jeho zájmy dostávají 

opakovaně do střetu se zájmy opatrovance. Rozdíl mezi běžným a závažným porušením 

může být často tenký a bude na judikatuře vyšších soudů, aby tuto hranici nastavila. 

Stejně tak bude nutno nastavit definici ztráty zájmu o opatrovnce ze strany člena. 

Problematika střetu zájmu byla již rozebrána v předcházejících kapitolách, nicméně je 

zajímavé poukázat na rozdílnou dikci mezi § 473 o. z. a § 477 o. z. V § 473 odst. 1 o. z. 

nalezneme požadavek, ve kterém se po kandidátovi na člena opatrovnické rady požaduje, 

aby jeho zájmy neodporovaly zájmům opatrovance, avšak vyloučit člena 

dle § 477 odst. 3 o. z. lze až po několikanásobném střetu zájmů člena a opatrovance. 

Vzhledem k tomu, že konečné rozhodnutí o odvolání člena opatrovnické rady 

je na opatrovnickém soudu, bylo by logičtější mít nastaveny požadavky na absenci střetu 

zájmů po celou dobu totožně. Lze si tedy de lege ferenda představit, že opatrovnický soud 

                                                 
89 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 168. ISBN 978-80-7502-003-1. 
90 Článek 232 CCQ: „(…) a member may be released at any time provided it is not done at inopportune 

moment.“ 
91 Srov. § 59 odst. 5 ZOK: „Člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však 

učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. (…)“ 
92 V textu zákona se vyskytují dva termíny. Termínem „schůze“ je myšlena schůze k ustavení opatrovnické 

rady a termín „zasedání“, kterým je myšleno samotné zasedání opatrovnické rady. 
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by byl oprávněn člena rady odvolat kdykoli, kdy se člen dostane do střetu zájmů 

s opatrovancem. Dalšími, explicitně nevyjmenovanými důvody, zániku funkce bude smrt 

člena a omezení svéprávnosti člena opatrovnické rady.93 

V případě, že dojde k zániku funkce člena opatrovnické rady, je povinností opatrovníka 

nebo předsedy opatrovnické rady zařídit volbu novou.94 Zákon ukládá tuto povinnost 

dvěma subjektům, aniž by specifikoval pravidla, v jaké situaci má který jednat.95 

Lze si totiž představit situaci, kdy opatrovník a předseda opatrovnické rady budou mít 

každý rozdílné zájmy na doplnění opatrovnické rady, a podle toho například budou 

uzpůsobovat místo, termín a čas konání doplňovací volby. Ptáček vidí řešení v určení 

pravidel v rámci zápisu o schůzi k ustavení opatrovnické rady.96 Osobně vidím oprávnění 

předsedy opatrovnické rady jako nadbytečné. Pokud by totiž opatrovník nejednal, 

nebo jednal se zlým úmyslem, je zde stále opatrovnický soud, který může celou situaci 

moderovat a svolat schůzi dle § 472 o. z. 

V § 477 odst. 3 o. z. se poprvé v rámci právní úpravy objevuje termín „předseda 

opatrovnické rady“. Způsob, jakým se člen opatrovnické rady stane jejím předsedou není 

v o. z. upraven, z čehož vyvstávají dvě otázky. Jedná se o funkci stálou, pevně spjatou 

s jednou osobou nebo se předseda opatrovnické rady volí pro každé jednotlivé zasedání 

separátně? Druhou otázkou je, kdo volí předsedu opatrovnické rady? Zdali schůze 

k ustavení opatrovnické rady nebo opatrovnická rada ze svého středu na svém prvním 

zasedání. Odpověď na první otázku lze vyvodit z dikce ustanovení § 478 o. z.: 

„Opatrovnická rada zasedá nejméně jednou za rok; k zasedání ji svolá její předseda, nebo 

opatrovník, jinak kterýkoli člen opatrovnické rady, popřípadě soud na návrh osoby, 

která osvědčí vážný zájem o opatrovance, anebo i bez návrhu.“ Jelikož předseda má 

oprávnění svolat opatrovnickou radu, musí jít o osobu jasně určenou i mimo konkrétní 

zasedání opatrovnické rady a contrario k předsedovi valné hromady, jehož funkce zaniká 

                                                 
93 DÁVID / HRDLIČKA in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2014. I. Obecná část (§ 1 – 654), s. 1714. ISBN 978-80-7400-529-9. 
94 Pokud byl/i zvolen/i náhradník/ci, nastupuje na místo člena náhradník a místo volby nového člena 

opatrovnické rady proběhne volba náhradníka. Tento mechanismus je uplatnitelný pouze pro určité modely 

náhradnictví, viz kapitoly výše. 
95 V případě, že zanikne funkce člena opatrovnické rady, který je jejím předsedou, je povinen zařídit 

doplňovací volbu opatrovník. 
96 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 170. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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s koncem valné hromady. Zodpovězení druhé otázky je komplikovanější, jelikož není 

možné najít v právní úpravě jakékoli vodítko. Ptáček ve svém komentáři píše: „Ačkoli to 

komentované ustanovení nezmiňuje, lze z § 478 odst. 197 dovodit, že volba členů 

náhradníků opatrovnické rady bude zahrnovat i volbu předsedy opatrovnické rady. 

(…)“98 V této úvaze jde, dle mého názoru, Ptáček v dovozovaní fungování opatrovnické 

rady příliš daleko a svůj postoj dostatečně nepodkládá argumenty. Svoboda a Dávid 

s Hrdličkou k této problematice neuvádí nic. Není příliš podstatné, zdali bude předseda 

opatrovnické rady volen na schůzi k ustavení opatrovnické rady či jejími členy ze svého 

středu, ačkoli předsedu opatrovnické rady zvoleného na schůzi k ustavení opatrovnické 

rady lze jistě považovat za legitimnějšího. Lze se tedy ztotožnit s Ptáčkem co do názoru, 

nikoli však již co do argumentace. Za současné právní úpravy jsou zcela jistě možné oba 

postupy, což na druhou stranu vede k nejasnostem na straně adresátů právní normy. 

Další otázkou, kterou komentáře k o. z. nezodpovídají, respektive zodpovídají ji rozdílně, 

je situace, kdy z důvodu mnohonásobného odstoupení ztratí opatrovnická rada 

usnášeníschopnost. Ačkoli je to sporné, bude pro účely tohoto rozboru předpokládáno, 

že počet členů opatrovnické rady je fixní, tedy takový, jaký byl zvolen na schůzi 

k ustavení opatrovnické rady. Ptáček zastává názor, že klesne-li počet členů opatrovnické 

rady pod poloviční počet, stává se automaticky neusnášeníschopnou, nehledě na zbývající 

počet členů opatrovnické rady, a automaticky přechází působnost opatrovnické rady 

na opatrovnický soud a to do doby, než bude dovolena opatrovnická rada 

do usnášeníschopného počtu.99, 100 V případě, že by se nedostávalo osob, 

které by opatrovnickou radu doplnily, opatrovnická rada by zanikla.101, 102 Opačný 

přístup nastiňuje Svoboda. „Zákon výslovně neřeší, zda opatrovnická rada přijde 

o způsobilost přijímat rozhodnutí i tehdy, když na základě volby (…) má více než tři členy, 

                                                 
97 Ustanovení § 478 odst. 1 o. z.: „Opatrovnická rada zasedá nejméně jednou za rok; k zasedání ji svolá 

její předseda, nebo opatrovník, jinak kterýkoli člen opatrovnické rady, popřípadě soud na návrh osoby, 

která osvědčí vážný zájem o opatrovance, anebo i bez návrhu.“ 
98 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 162 a 163. ISBN 978-80-7502-003-1. 
99 V případě, že by byl dovolen pouze jeden člen (tedy na 6 z 11), byla by opatrovnická rada 

usnášeníschopná pouze při plné účasti. 
100 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 170. ISBN 978-80-7502-003-1. 
101 Což ovšem nevylučuje její opětovné svolání dle § 472 o. z. 
102 Jak již bylo popsáno výše, osobně se domnívám, že opatrovnická radu nemusí nutně zaniknout zcela, 

ale její působnost může přejít na základě návrhu zbylých členů na jednoho z nich dle § 482 odst. 1 o. z. 
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avšak počet těchto členů vícenásobným odstoupením nebo odvoláním klesne pod polovinu 

stanoveného počtu např. ze sedmi na tři (…).“ Svoboda se dále domnívá, že opatrovnická 

rada je v takovém případě usnášeníschopná, což dovozuje z § 482 odst. 1 o. z., kdy zákon 

preferuje výkon působnosti opatrovnické rady subjektem odlišným od opatrovnického 

soudu.103 Ačkoli lze souhlasit s tím, že zákon preferuje výkon působnosti opatrovnické 

rady subjektem odlišným od opatrovnického soudu, myslím si, že přiléhavější pravidlo 

pro usnášeníschopnost opatrovnické rady předestírá Ptáček. V případě poklesu členů 

opatrovnické rady pod polovinu reálně hrozí porušení zastoupení jednotlivých skupin 

plurality názorů v rámci rady. 

8. Zasedání opatrovnické rady 

Zasedání zvolené opatrovnické rady upravuje ustanovení § 478 o. z. Opatrovnická rada 

zasedá alespoň jedenkrát ročně a primárně jsou k jejímu svolání aktivně legitimováni 

opatrovník a předseda opatrovnické rady, a za splnění určitých podmínek též jakýkoli 

člen opatrovnické rady, opatrovnický soud a dokonce kterákoli osoba, která osvědčí 

vážný zájem o opatrovance, a to prostřednictvím opatrovnického soudu. Opatrovnický 

soud může svolat zasedání i bez návrhu, pokud se zasedání opatrovnické rady 

neuskutečnilo déle než rok.104 Jiný člen opatrovnické rady je oprávněn svolat zasedání 

opatrovnické rady ve dvou případech. Stejně jako u opatrovnického soudu je to situace, 

kdy se zasedání nekonalo déle než jeden rok, a druhý případ popisuje Ptáček jako situaci, 

kdy člen požádá předsedu opatrovnické rady o její svolání, avšak ten zůstane nečinný.105 

V tomto se Ptáček shoduje se Svobodou. Není ovšem zcela jasné, proč oba autoři ignorují 

možnost člena opatrovnické rady požádat o svolání zasedání opatrovníka. Dle mého 

názoru je člen oprávněn svolat zasedání opatrovnické rady ve chvíli, kdy o její svolání 

požádá opatrovníka a předsedu opatrovnické rady, ale oba zůstanou nečinní. Vázat toto 

oprávnění pouze na nečinnost předsedy opatrovnické rady se jeví jako zbytečně 

restriktivní. Zároveň by dle výkladu Svobody a Ptáčka o. z. nepředpokládal situaci, 

                                                 
103 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: 

komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1139. ISBN 978-80-7478-441-5. 
104 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: 

komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., 1140. X. ISBN 978-80-7478-441-5. 
105 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 171. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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kdy zůstává nečinný pouze opatrovník. Poslední, velmi otevřenou skupinou osob 

oprávněných požadovat svolání zasedání opatrovnické rady, jsou osoby, které osvědčí 

vážný zájem o opatrovance. Tyto osoby musí v prvé řadě požádat o svolání zasedání členy 

opatrovnické rady a opatrovníka. V případě, že jsou všechny tyto osoby nečinné, má tato 

osoba právo podat k opatrovnickému soudu žádost o svolání zasedání opatrovnické rady. 

Smyslem ustanovení není prosazení zájmu těchto osob, nýbrž jejich zájem o opatrovance 

a snaha vlastní aktivitou nahradit neaktivitu opatrovnické rady. V ideálním případě 

by takové situace měl zachytit opatrovnický soud, avšak zákonodárce moudře vložil tuto 

pravomoc též do rukou osob, které jsou znalé poměrů opatrovance a jeví o něj zájem. 

Zasedání opatrovnické rady se mají právo zúčastnit krom jejích členů také opatrovanec 

a opatrovník. Ptáček k tomu dodává, že přizváním není myšlena pouhá formální účast, 

ale naopak možnost projevovat své názory a aktivně se k záležitostem opatrovance 

vyjadřovat.106 Dávid s Hrdličkou nad rámec ustanovení vykládají, že zasedání 

opatrovnické rady se může zúčastnit též právnická osoba dle § 484 o. z. Touto možností 

se bude zabývat samostatná kapitolu k předmětnému ustanovení. 

Zápis ze zasedání opatrovnické rady je obsahově v zásadě shodný se zápisem o volbě 

členů opatrovnické rady, viz výklad k § 475 o. z. Jediným zásadním rozdílem oproti 

zápisu dle § 475 o. z. je přenos povinnosti doručit zápis ze zasedání opatrovnické rady ze 

zapisovatele, který na zasedání opatrovnické rady není volen, na předsedu opatrovnické 

rady. Zde vidím problém v situaci, kdy se předseda opatrovnické rady nebude zasedání 

opatrovnické rady účastnit například z důvodu zdravotní indispozice, ačkoli opatrovnická 

rada bude usnášeníschopná. V danou chvíli by vznikala zbytečná prodleva při doručování 

zápisu. Elegantním řešením by byla formulace ustanovení v tom smyslu, že zápis doručí 

předseda opatrovnické rady, nebo opatrovnickou radou pověřený člen opatrovníkovi 

a opatrovnickému soudu. 

                                                 
106 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 172. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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9. Opatrovnická rada ve vztahu k opatrovníkovi 

Předmětem ustanovení § 479 o. z. je specifikace části povinností a práv opatrovnické rady 

vůči opatrovníkovi. Základním úkolem zasedání opatrovnické rady je projednání zprávy 

opatrovníka stranou opatrovancových záležitostí za období od posledního zasedání 

opatrovnické rady. Zasedání rady bude předcházet vypracování soupisu jmění 

opatrovance opatrovníkem, který bude na zasedání rady předložen jejím členům. 

Dále se opatrovnická rada bude zabývat záležitostmi dle § 480 o. z. a 483 o. z.107 

Posledním obligatorním úkolem zasedání opatrovnické rady je vyjádření se k vyúčtování 

případné odměny opatrovníka za správu jmění opatrovance. Předchozí věta nebude platit, 

byl-li opatrovanci ustanoven zvláštní opatrovník pro správu jmění. V takovém případě 

by se opatrovnická rada vyjadřovala k odměně takového zvláštního opatrovníka, 

a pokud by byl jmenován zvláštní opatrovník pro správu pouze části jmění,108 

bude se opatrovnická rada vyjadřovat k oběma vyúčtováním.109  

Odstavec druhý § 479 o. z. upravuje oprávnění opatrovnické rady podat opatrovnickému 

soudu návrh na změnu odměny opatrovníka za správu jmění opatrovance. Ptáček uvádí, 

že takové rozhodnutí má sankční povahu a je tedy trestem opatrovníka při neplnění jeho 

povinností.110 S tímto nelze zcela souhlasit. O sankční prostředek se zajisté jednat může, 

nikoli však nezbytně. Jmění opatrovance se v rámci času mění jak výší, tak svou 

strukturou. Zvláště u dlouhodobějších případů opatrovnictví je tento aspekt zvláště 

důležitý. Je nesporné, že správa několika společností a nemovitostí bude časově mnohem 

náročnější, než pokud by se jmenovaná aktiva přetransformovala na správu pohledávek 

z účtu u finanční instituce. Pokud k takové situaci dojde, bude logické, že opatrovník 

nebude muset na správu jmění vynakládat stejné úsilí. Toto může být racionální důvod 

pro snížení odměny opatrovníka, aniž by porušil jakoukoli svou povinnost. 

                                                 
107 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 174. ISBN 978-80-7502-003-1. 
108 Lze si představit u movitějších opatrovanců opatrovníka pro jmění týkající se cenných papíru, 

nemovitostí, obchodních podílů a podobně. 
109 Zvláštních opatrovníků může být libovolný počet, proto i vyúčtování správy jmění může být vícero. 
110 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 174. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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Posledním, v zásadě ovšem nejdůležitějším, oprávněním opatrovnické rady upraveným 

v odstavci třetím § 479 o. z. je právo opatrovnické rady podat opatrovnickému soudu 

návrh na zrušení opatrovnictví nebo na odvolání opatrovníka a jeho nahrazení jinou 

osobou. Opatrovnická rada je složena z osob, které by měly být, na rozdíl 

od opatrovnického soudu, v užším kontaktu s opatrovancem, a měly by tak být lépe 

informovány o jeho stavu. Právě díky této lepší informovanosti  jim je umožněno 

navrhnout soudu zánik opatrovnictví. Ze stejného důvodu je opatrovnické radě vložena 

pravomoc žádat opatrovnický soud o odvolání opatrovníka. Opatrovnická rada může, 

avšak pravděpodobně nemusí,111 spojit návrh na odvolání opatrovníka s návrhem 

na jmenování konkrétního nového opatrovníka. Lze se domnívat, že návrh na jmenování 

konkrétního nového opatrovníka připojen být nemusí, jelikož soud disponuje seznamem 

opatrovníků z řad třetích osob. 

10. Omezení opatrovníka souhlasem opatrovnické rady 

Ustanovení § 480 o. z. upravuje jednání opatrovníka, která jsou podmíněna souhlasem 

opatrovnické rady. První a druhý odstavec předmětného ustanovení podává taxativní 

výčet těchto jednání. Třetí odstavec je relativně neurčitý a ponechává případné omezení 

právního jednání na uvážení opatrovnické rady s korekcí, že předmětná omezení nesmí 

omezovat opatrovníka nad míru přiměřenou okolnostem. Právní úprava hovoří 

o souhlasu, nikoli o předchozím souhlasu, lze tedy dovodit, že opatrovnická rada může 

jednání schválit i následně, ovšem musí tak učinit bez zbytečného odkladu, jak dovozuje 

Ptáček112 s odkazem na § 440 odst. 1 o. z.113 Pokud opatrovnická rada rozhoduje 

o souhlasu na základě neúplných či nepravdivých informací, lze dle Ptáčka souhlas 

následně odvolat.114 Pokud není souhlas opatrovnickou radou dán, a to ani dodatečně, 

                                                 
111 Z dikce zákona toto jasně nevyplývá. 
112 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 176. ISBN 978-80-7502-003-1. 
113 Ustanovení § 440 odst. 1 o. z.: „Překročil-li zástupce zástupčí oprávnění, zavazuje právní jednání 

zastoupeného, pokud překročení schválí bez zbytečného odkladu. To platí i v případě, kdy za jiného 

právně jedná osoba, která k tomu není oprávněna.“ 
114 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 177. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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jsou jednání opatrovníka vůči opatrovanci neúčinná a řešení situace dále upravuje 

§ 440 odst. 2 o. z.115  

Okruhy jednání, ke kterým je nutný souhlas opatrovnické rady, lze rozlišit na sdílené 

rozhodování v osobních věcech, majetkových věcech a dalších věcech.116 Mezi osobní 

věci patří změna bydliště, která se uplatní zejména u nezletilců a jejich poručenských rad, 

kdy změnou bydliště nezletilce může dojít ke zpřetrhání osobních a sociálních vazeb. 

Dále se jedná o umístění do uzavřeného ústavu, kdy zákonodárce reaguje na veřejným 

ochráncem práv kritizovanou praxi umisťování opatrovanců do ústavů, ačkoli to jejich 

zdravotní stav nevyžadoval.117 Poslední z osobních věcí je zásah do integrity 

opatrovance, který by měl závažný nebo nevratný následek. Ptáček dodává, že zásada 

legální licence dle § 99 o. z. tím není dotčena.118 

Opatrovník je dále omezen souhlasem opatrovnické rady v majetkových dispozicích 

opatrovance. Tato omezení jsou dána limity absolutními i relativními. Absolutní limit je 

určen hodnotou stonásobku životního minima119 a relativním limitem je jedna třetina 

opatrovancova majetku, ledaže by to byla hodnota nepatrná.120 V těchto hodnotách 

se pohybují i závazkové vztahy, jako v ustanovení taxativně vyjmenovaná zápůjčka, úvěr 

a jistota. 

Situace v odstavci třetím § 480 o. z. je poněkud komplikovanější. Opatrovnická rada 

si může vyhradit další, specifická jednání, která opatrovník bez souhlasu opatrovnické 

rady nemůže konat. Tato omezení nesmí opatrovníka omezovat v běžné činnosti. Pokud 

by takové omezení opatrovnická rada vydala, opatrovník se musí procesně bránit 

dle § 481 o. z. Mezi omezení, o kterých nad rámec odstavce 1 a 2 předmětného 

ustanovení může opatrovnická rada rozhodnout si lze představit u nezletilce zájem na 

                                                 
115 Ustanovení § 440 odst. 2 o. z.: „Není-li právní jednání bez zbytečného odkladu schváleno, je osoba, 

která právně jednala za jiného, zavázána sama. Osoba, se kterou bylo jednáno a která byla v dobré víře, 

může na jednajícím požadovat, aby splnil, co bylo ujednáno, anebo aby nahradil škodu.“ 
116 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 177. ISBN 978-80-7502-003-1. 
117 Tamtéž. 
118 Tamtéž. 
119 Životní minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním e existenčním minimu a k 27.7.2017 

činilo 3.414,- Kč, maximální dispozice s majetkem bez souhlasu opatrovnické rady dle tohoto odstavce je 

tedy 341.400,- Kč. 
120 Nepatrnou hodnotou představuje majetek do 25.000,- Kč. 
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vzdělaní a u dospělé osoby například zájem na pracovním uplatnění.121 Opatrovnická rada 

též může omezit určité specifické majetkové dispozice, typicky s věcimi zvláštní obliby 

opatrovance (obraz, nábytek) či domácími mazlíčky. Komplikovaný případ nastává právě 

u dispozic s věcmi zvláštní obliby, u nichž si opatrovnická rada vyhradila svůj souhlas 

dle § 488 odst. 3 o. z. Svoboda podává: „u třetí osoby, vůči níž opatrovník jedná, zpravidla 

vzniká legitimní očekávání, že opatrovník takové jednání může uskutečnit. Třetí osoba 

totiž nemá vědomost o existenci rozhodnutí opatrovnické rady, které opatrovníka omezuje 

v právním jednání nad rámec stanovený v § 480 odst. 1, 2 n. o. z.,“122  a dodává, že se lze 

na celou problematiku dívat jako na vnitřní záležitost opatrovnictví, která nemá vliv na 

jednání vůči třetím osobám.123 Svoboda zároveň předkládá protiargumenty, ve kterých za 

zásadní považuje obecný smysl opatrovnictví, kterým je ochrana opatrovance, a to i na 

úkor třetích osob. Tento částečný rozpor bude vyřešen až judikaturou vyšších soudů. 

Ustanovení § 480 o. z. má též praktickou rovinu spojenou s rychlostí rozhodování 

opatrovnických soudů. Vzhledem k tomu, že určité záležitosti opatrovance je třeba řešit 

s důrazem na rychlost, je podmínka souhlasu opatrovnické rady značně komplikující. 

V případě tříčlenné opatrovnické rady, kdy záměrem jednoho jejího člena bude 

zablokování jakéhokoli jednání, stává se taková opatrovnická rada zcela neakceschopnou. 

Rozhodnutí opatrovnické rady je sice přezkoumatelné opatrovnickým soudem 

dle § 481 o. z., ale jako podmínka pro vedení takového řízení je existence onoho 

rozhodnutí opatrovnické rady. Osobě mající zájem na zablokování vydání souhlasu 

postačuje neúčastnit se zasedání opatrovnické rady. Existuje samozřejmě možnost podat 

návrh k opatrovnickému soudu na vyloučení takového člena, ale bude se procesně jednat 

o velmi zdlouhavé řízení. Opatrovnická rada se tak může snadno stát institutem, který 

bude opatrovanci více škodit, než mu pomáhat. Do právní úpravy by bylo proto vhodné 

doplnit rychlejší řešení popsané situace. Inspiraci by bylo možné nalézt 

v § 483 odst. 4 o. z., kdy v případě, že se opatrovnická rada nevyjádří v přiměřené lhůtě, 

rozhodne opatrovnický soud sám. Lhůta by neměla být přiměřená objektivně, nýbrž 

s ohledem na konkrétní zamýšlené jednání opatrovníka. 

                                                 
121 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 177. ISBN 978-80-7502-003-1. 
122 SVOBODA, Karel. Perspektivy institutu opatrovnické rady. Jurisprudence. Vyd. 2013, roč. 1, č. 1, s. 18 

– 22. 
123 Tamtéž. 
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11. Přezkum rozhodnutí opatrovnické rady 

Krom volby opatrovnické rady podléhají soudnímu přezkumu dle § 481 o. z. také 

rozhodnutí opatrovnické rady z jejího zasedání. Aktivně legitimováni k podání návrhu 

dle § 481 o. z. jsou tři skupiny osob. První skupinou je opatrovník a opatrovanec, 

kteří mají skrze citované ustanovení procesní obranu proti těm rozhodnutím opatrovnické 

rady, které neměli přímo šanci ovlivnit.124 Opatrovanci, ačkoli pravděpodobně nebude 

mít obecnou procesní způsobilost, je v tomto případě ad hoc propůjčena.125 

Druhou skupinou je člen opatrovnické rady, který pro rozhodnutí nehlasoval. 

Nehlasováním je bezesporu myšleno zdržení se hlasování, hlasování proti a neúčast 

na zasedání opatrovnické rady. Ptáček uvádí, že člen, který pro rozhodnutí hlasoval, 

není k podání návrhu dle § 481 o. z. aktivně legitimován.126 S tímto názorem lze 

polemizovat. Jak Ptáček uvádí ve svém výkladu k § 480 o. z., v případě, že opatrovnická 

rada rozhodla o vydání souhlasu v záležitostech dle § 480 o. z. na základě nepravdivých 

či neúplných informací, má opatrovnická rada právo svůj souhlas revokovat.127 

Domnívám se, že stejný princip by měl být uplatnitelný v § 481 o. z. Pokud člen 

opatrovnické rady pro rozhodnutí hlasoval na základě nepravdivých či neúplných 

informací, měl by mít právo podat návrh opatrovnickému soudu dle § 481 o. z., v rámci 

kterého by ovšem měl přesvědčivě zdůvodnit okolnosti svého návrhu. Pokud v zápisu 

nebude uvedeno, kdo hlasoval pro rozhodnutí a kdo proti, má dotyčný člen opatrovnické 

rady právo domněnku, že všichni členové opatrovnické rady hlasovali pro rozhodnutí128 

v rámci řízení dle § 481 o. z., vyvrátit.129 Třetí skupinou osob oprávněných k podání 

návrhu je právnická osoba dle § 484 odst. 2 o. z. 

                                                 
124 Opatrovanec a opatrovník mají právo se aktivně účastnit diskuze v rámci zasedání opatrovnické rady, 

ale při samotném hlasování hlasovací právo nemají. 
125 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 180. ISBN 978-80-7502-003-1. 
126 Tamtéž. 
127 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 177. ISBN 978-80-7502-003-1. 
128 Tato vyvratitelná domněnka („má se za to“ x nevyvratitelná domněnka „platí, že“) je uvedena 

v § 478 odst. 3 o. z. 
129 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 180. ISBN 978-80-7502-003-1. 
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12. Výkon působnosti opatrovnické rady jedinou 

osobu nebo opatrovnickým soudem            

Vytvoření opatrovnické rady v rámci opatrovnictví je fakultativní možnost. Zákon ovšem 

v určitých jednáních opatrovníka její existenci předpokládá, a proto se musí právní úprava 

vypořádat se situacemi, kdy opatrovnická rada nemůže být zřízena. V případě, že není 

dostatečný počet osob pro svolání schůze k ustavení opatrovnické rady, případně není 

dostatečný počet osob, které by byly ochotny vykonávat funkci jejích členů, opatrovnická 

rada nemůže být zřízena. Zákon v § 482 odst. 1 přináší řešení, kdy kterákoli z osob 

uvedených v § 472 odst. 1 může opatrovnický soud požádat, aby působnost opatrovnické 

rady vykonávala pouze jedna osoba.130 Aktivně legitimovanými osobami by byli 

dle jazykového výkladu § 472 o. z. opatrovanec, opatrovník, osoby opatrovanci blízké 

a opatrovancovi přátelé. Nejasnost do výkladu ustanovení vnáší § 49 ZŘS, který 

explicitně požaduje, aby navrhovatel měl sám zájem stát se onou osobou vykonávající 

působnost opatrovnické rady.131 Dle systematického výkladu, který by byl konformní se 

ZŘS, jsou k podání návrhu aktivně legitimovány pouze osoby opatrovanci blízké a jeho 

přátelé, protože pouze ti se mohou stát členy opatrovnické rady. S tímto nesouhlasí Dávid 

s Hrdličkou, kteří přisuzují oprávnění též opatrovanci, který se ale danou osobou 

vykonávající působnost opatrovnické rady stát z logiky věci nemůže, stejně tak jako 

opatrovník.132 Jako protiargument lze uvést, že opatrovník i opatrovanec jsou „osoby 

uvedené v § 472 odst. 1 (o.z.) (…)“. Z teleologického výkladu není pravděpodobně nutné 

okruh aktivně legitimovaných osob jakkoli zužovat, a je vhodné umožnit podání návrhu 

co nejširšímu okruhu osob, což se ale dostává právě do konfliktu s ustanovením ZŘS. 

Další otázkou je, ačkoli to ZŘS explicitně vylučuje, zdali návrh lze podat pouze ve spojení 

s návrhem na jmenování navrhovatele, nebo zdali navrhovatel může navrhnout osobu 

třetí. Ptáček i Svoboda se domnívají, že ano.133, 134 Svoboda dodává, že po podání 

                                                 
130 Z okruhu osob vyjmenovaných v § 472 odst. 1 o. z. 
131 Srov. § 49 odst. ZŘS: „O tom, že působnost opatrovnické rady bude vykonávat osoba, která je osobou 

blízkou nebo známým přítelem opatrovance, je možné rozhodnout jen na návrh této osoby.“ 
132 DÁVID / HRDLIČKA in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2014. I. Obecná část (§ 1 – 654), s. 1720. ISBN 978-80-7400-529-9. 
133 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 182. ISBN 978-80-7502-003-1. 
134 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: 

komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1145. ISBN 978-80-7478-441-5. 
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takového návrhu si opatrovnický soud vyžádá souhlas navrženého, který bude případně 

považován za přistoupení k návrhu, a následně stanovisko opatrovníka a opatrovance 

k navržené osobě.135 Osobou, která může vykonávat působnost opatrovnické rady, je 

pouze osoba opatrovanci blízká a jeho přítel. Právní úprava o. z. je v tomto odstavci 

poněkud zmatečná a v částečném konfliktu s ustanovením ZŘS, kdy není jasné, kdo může 

koho navrhnout k výkonu působnosti opatrovnické rady jedinou osobu. 

Soud návrhu dle § 482 odst. 1 o. z. vyhoví pouze v případě, že je vysoce 

nepravděpodobné, že by ustavení opatrovnické rady proběhlo úspěšně či již neúspěšně 

proběhlo. Pokud není jediné osoby, která by mohla, nebo byla ochotna působnost 

opatrovnické rady vykonávat, vykonává působnost opatrovnické rady opatrovnický 

soud.136 

Ptáček i Svoboda se dále shodují, že následné zřízení opatrovnické rady je možné. 

Okamžikem zvolení opatrovnické rady137 přechází působnost z jediné osoby 

na opatrovnickou radu.138, 139 

13. Omezení opatrovníka souhlasem opatrovnického 

soudu 

Ustanovení § 483 o. z. rozšiřuje výčet právních jednání, která není opatrovník oprávněn 

provádět samostatně. Na rozdíl od § 480 o. z. zde ovšem není spolurozhodovacím 

orgánem opatrovnická rada, nýbrž opatrovnický soud. Právní jednání uvedená 

v § 483 o. z. zákonodárce považoval za natolik zásadní, že souhlas s nimi vložil 

do pravomoci soudu. Paradoxem citovaného ustanovení, na který upozorňuje i Svoboda, 

je nesystematické zařazení předmětného ustanovení v právní úpravě.140 

                                                 
135 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: 

komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1145. ISBN 978-80-7478-441-5. 
136 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 182. ISBN 978-80-7502-003-1. 
137 Ukončení volby opatrovnické rady. 
138 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 183. ISBN 978-80-7502-003-1. 
139 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: 

komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1146. ISBN 978-80-7478-441-5. 
140 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: 

komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1147. ISBN 978-80-7478-441-5. 
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Systematicky by bylo vhodnější zařadit ustanovení k § 458 o. z. až § 461 o. z., jelikož 

§ 483 o. z. má obecný dopad na rozhodování opatrovníka a opatrovnická rada je pouze 

okrajově zmíněna ve čtvrtém odstavci jako konzultativní orgán opatrovnického soudu. 

Omezení opatrovníka jsou z právní úpravy v zásadě jasná, v dalším výkladu budou 

rozebrány určité praktické problémy, které může právní úprava, i když v zásadě 

srozumitelná, přinést. Dle odstavce druhého pod písmenem f) § 483 o. z. je v případě daru 

ze strany opatrovance třetí osobě možné takový dar poskytnout, pokud „je opatrovanec 

schopen úsudku a projevil s darem souhlas.“ Tento požadavek je dle mého názoru 

zbytečně striktní v případech, kdy opatrovanec není při vědomí, respektive vůli nedokáže 

projevovat. Opatrovník je povinen jednat v limitech popsaných v předmětném 

ustanovení,141 jiný postup opatrovníka by znamenal jeho odpovědnost za případnou 

škodu. Není namístě, aby v případě, že se opatrovník darem vejde do limitu uvedeného 

ustanovení, musel pro každý dar žádat opatrovnický soud o svolení.142 

Dalším praktickým problémem se může jevit situace, kdy opatrovanec vlastní majetek 

vhodný k pronájmu. Pokud by opatrovanec, respektive jeho opatrovník, měl zájem 

na jeho pronájmu, může být v běžném obchodním styku problematické vyčkávat 

souhlasu opatrovnického soudu. Komentáře k o. z. ohledně citovaného ustanovení 

neodpovídají na otázku, zdali je požadován souhlas apriorní či je postačující následné 

schválení. V zájmu opatrovance by jistě bylo, aby existovala možnost dodatečného 

schválení opatrovnickým soudem. V případě, že by právní jednání bylo soudem 

neschváleno, byl by závazek od počátku neplatný, tedy nicotný. V tomto smyslu by bylo 

vhodné právní úpravu zpřesnit. 

Poslední odstavec citovaného ustanovení zakotvuje opatrovnickou radu konzultativním 

orgánem pro rozhodování opatrovnického soudu. Na rozdíl od § 480 o. z. 

zde zákonodárce určil, byť ne zcela  jasně vymezenou, lhůtu, v rámci které 

se opatrovnická rada musí k navrhovanému právnímu jednání vyjádřit, jinak rozhodne 

                                                 
141 Dar poskytnutý v obvyklé příležitosti, podle zásad slušnosti, v přiměřeném rozsahu. 
142 Lze si představit situaci, kdy prarodič každé Vánoce daroval vnoučatům určitý, každý rok totožný obnos 

peněz. Z důvodu úrazu a neschopnosti projevit vůli tato praxe bez souhlasu opatrovnického soudu nemohla 

pokračovat, ačkoli limity ustanovení by byly dodrženy. 
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opatrovnický soud sám. Obdoba úpravy dle tohoto paragrafu by jistě nalezla své místo 

i v § 480 o. z., jak již bylo vyloženo výše. 

14. Členství právnické osoby v opatrovnické radě 

Ustanovení § 484 o. z. upravuje postavení právnických osob v rámci opatrovnické rady. 

Odstavec první je speciálním ustanovením k § 472 odst. 1 o. z., které rozšiřuje okruh osob 

oprávněných ke svolání schůze k ustavení opatrovnické rady. Jediným kvalifikačním 

předpokladem právnické osoby dle § 484 odst. 1 o. z. je předmět činnosti právnické 

osoby, který musí spočívat v péči o osoby se zdravotním postižením a ochraně jejich 

zájmů. Svoboda i Ptáček dodávají, že právnická osoba se nemusí za tímto účelem obracet 

na opatrovníka, jak je tomu u osob dle § 472 odst. 1 o z.143, 144, 145 Z právní úpravy 

nevyplývá, jaký procesní průběh návrh právnické osoby má mít. Ptáček vykladá, že návrh 

se podává opatrovnickému soudu, který schůzi k ustavení opatrovnické rady svolá 

za předchozího zjištění okruhu osob oprávněných k účasti na schůzi.146 Tento výklad 

považuji za částečně restriktivní a jdoucí proti smyslu právní úpravy, jejímž účelem je 

ulehčení práce soudů. Neexistuje důvod, proč by právnická osoba nemohla požádat 

o svolání opatrovnické rady též opatrovníka, stejně jako osoby uvedené 

v § 472 odst. 1 o. z. a až v případě jeho nečinnosti by se právnická osoba mohla obrátit 

na opatrovnický soud. 

Ptáček rozlišuje dva typy právnických osob. Právnické osoby dle § 484 odst. 1 o. z. 

nazývá prostými a právnické osoby dle § 484 odst. 2 o. z. kvalifikovanými.147 

U kvalifikovaných osob je vyžadován krom výše uvedeného objektivního předpokladu 

předmětu činnosti další objektivní předpoklad spočívající v době působení právnické 

osoby na území České republiky, která je stanovena na tři roky, a jeden subjektivní 

předpoklad, který spočívá v alespoň tříměsíčním pravidelném kontaktu právnické osoby 

s opatrovancem. Pojem „pravidelný kontakt“ není v právní úpravě definován a bude 

                                                 
143 Těmito osobami jsou opatrovance, osoby opatrovanci blízké a jeho přátelé. 
144 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: 

komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1148. ISBN 978-80-7478-441-5. 
145 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 188. ISBN 978-80-7502-003-1. 
146 Tamtéž. 
147 Tamtéž. 
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posuzován vzhledem k okolnostem každého jednotlivého případu.148 Rozdíl mezi 

kvalifikovanou a prostou právnickou osobou dle § 484 o. z. dále spočívá v rozsahu jejích 

oprávnění. U prosté právnické osoby se jedná pouze o oprávnění navrhnout svolání 

opatrovnické rady, kdežto u kvalifikované jsou oprávnění širší a v podstatě se kryjí 

s oprávněními člena opatrovnické rady – fyzické osoby.149 

Jednou ze zásadních otázek právní úpravy opatrovnické rady je vznik členství právnické 

osoby v opatrovnické radě. Ptáček a Svoboda se domnívají, že členství právnické osoby 

v opatrovnické radě vzniká oznámením o vstupu do opatrovnické rady opatrovníkovi, 

opatrovnické radě a opatrovnickému soudu.150, 151 Dávid s Hrdličkou zastávají opačný 

názor  a ve svém komentáři uvádí: „Právnické osoby (…). Stejně tak je možné, aby byly 

zvoleny za členy opatovnické rady, (…).“ Svoboda argumentuje, že hmotněprávní nárok 

právnické osoby je nezávislý na vůli jiných osob a neváže se tedy na volbu.152 Ptáček 

používá stejnou argumentaci a dále podepírá svůj názor systematickým výkladem, kdy 

ustanovení § 484 o. z. je k obecným ustanovením o vzniku opatrovnické rady lex 

specialis.153 Nelogicky ovšem poté vyznívá poslední věta jeho výkladu: „Uvedené platí i 

obráceně, tzn., že osoby oprávněné k účasti na schůzi se nemohou domáhat vyslovení 

neplatnosti volby opatrovnické rady jen proto, že kvalifikovaná právnická osoba nebyla 

zvolena.“154 Na jednu stranu tedy Ptáček vykládá, že vstup právnické osoby 

do opatrovnické rady probíhá skrze oznámení, v další větě ovšem toto neguje a mluví 

o jejím (ne)zvolení. 

Osobně se přikláním k výkladu Dávida s Hrdličkou, ačkoli ti pro svůj názor žádné 

argumenty neuvádějí. Činím tak v zásadě ze dvou důvodů spočívajících v teleologickém 

a z mého pohledu pro praxi vhodnějším výkladu. Prvním důvodem je kvorum 

usnášeníschopnosti opatrovnické rady. Opatrovnická rada, jak bylo vyloženo výše, 

                                                 
148 DÁVID / HRDLIČKA in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2014. I. Obecná část (§ 1 – 654), s. 1722. ISBN 978-80-7400-529-9. 
149 Právo být členem opatrovnické rady nebo se účastnit jejího zasedání, schůze k ustavení opatrovnické 

rady a navrhnout soudu, aby rozhodnutí opatrovnické rady zrušil a nahradil je svým rozhodnutím. 
150 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 188. ISBN 978-80-7502-003-1. 
151 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: 

komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., s. 1148. ISBN 978-80-7478-441-5. 
152 Tamtéž. 
153 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 188. ISBN 978-80-7502-003-1. 
154 Tamtéž. 
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by měla mít fixní počet členů, který bude určen na ustavující schůzi. Od té chvíle je 

určený počet členů nutný pro usnášeníschopnost zasedání opatrovnické rady a kvorum. 

Toto kvorum může být vstupem právnické osoby nebo osob zásadním způsobem 

vychýleno, respektive nemusí být zcela jasné, kolik členů opatrovnická rada v určitý 

okamžik má. Tento aspekt může v konečném důsledku vést ke značné zmatečnosti. 

Druhým důvodem pro to, aby členství právnické osoby v opatrovnické radě  bylo vázáno 

na její volbu na schůzi k ustavení opatrovnické rady je možnost, že násobným vstupem 

právnických osob do opatrovnické rady může být opatrovnická rady takovými osobami 

zcela ovládnuta. Toto jde zcela proti smyslu právní úpravy opatrovnické rady, 

kdy primárními subjekty, které se spolupodílejí na rozhodování ve věcech opatrovance, 

mají být jeho rodina a přátelé, nikoli ústavy, stacionáře apod. Dle mého názoru nelze 

vykládat „právo právnické osoby být členem opatrovnické rady“ jako automatickou 

legitimaci jejího členství, byť po splnění určitých předpokladů. Bez ohledu na výše řečené 

je nesporné, že právnické osoby dle § 484 odst. 2 o. z. mají právo být přítomny 

na zasedáních opatrovnické rady a aktivně při nich vystupovat, což lze považovat 

dokonce za účelné.  

Ptáček dodává, že na rozdíl od člena opatrovnické rady – fyzické osoby, který musí 

vykonávat všechna svá oprávnění dle nejlepšího vědomí a svědomí, právnická osoba 

může vykonávat jen některá z nich, aniž by to zakládalo možnost postupu 

dle § 477 o. z.155 

Zánik členství právnické osoby v opatrovnické radě je z podstaty možný pouze 

u kvalifikované právnické osoby. Důvodem pro zánik může být zánik právnické osoby, 

zánik opatrovnictví, ztráta výše popsaných předpokladů právnické osoby či kvalifikovaný 

důvod dle § 484 odst. 2 věta poslední o. z.156 

                                                 
155 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654, s. 188 a 189. ISBN 978-80-7502-003-1. 
156 Právnická osoba neuplatňuje svá práva v souladu se zájmy opatrovance. 
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15. Poručenská rada 

Ustanovení § 3022 odst. 2 o. z. upravuje zřízení a fungovaní poručenské rady. Poručenská 

rada je obdobou rady opatrovnické, avšak vztahující se k osobě nezletilé,  které je 

jmenován poručník. Citované ustanovení je reakcí na obecný princip, který říká, že by 

osoby zastupující jinou osobu na základě rozhodnutí soudu či ze zákona měly mít 

srovnatelné postavení.157 Vzhledem k tomu, že postavení poručníka ve vztahu 

k poručenci je obdobné jako opatrovníka k opatrovanci, právní úprava umožňuje zřízení 

poručenské rady, byť s určitými odlišnostmi. 

V případě zřízení opatrovnické rady se její volba i volba jednotlivých jejích členů 

považuje za platnou do doby, než je opatrovnickým soudem deklarován opak 

dle § 476 o. z. V případě zřízení poručenské rady se uplatní princip opačný. Soud musí 

proběhlou volbu poručenské rady schválit z pohledu volby jako celku, tak i z pohledu 

volby jejích jednotlivých členů a dále členů, kteří se mají stát členy poručnické rady 

v budoucnu, například na základě doplňující volby. Svoboda doplňuje, že soud bude vést 

řízení o schválení volby dle § 49 ZŘS.158 V tomto případě se jedná o částečně extenzivní 

výklad, jelikož v daném ustanovení není vydání takového schválení upraveno, nicméně 

nelze zcela vyloučit, že může být ze znění ustanovení takto dovozeno. Soud volbu 

prohlásí za neplatnou zejména při nenaplnění taxativních podmínek pro vznik poručenské 

rady, např. méně než tříčlenná poručnenská rada nebo v situaci, kdy zvolení dané 

poručnenské rady není v zájmu nezletilého. Důvody pro neschválení jednotlivých členů 

budou totožné jako v ustanoveních opatrovnické rady dle § 473 odst. 2 o. z. V případě 

neschválení některých členů může soud prohlásit za neplatnou celou volbu opět v situaci, 

kdy by z důvodu neschválení některého člena nebo členů měla poručnenská rada méně 

než tři členy. 

Zajímavý rozpor lze poté sledovat mezi Ptáčkem a Svobodou. Ptáček tvrdí, že v řízení o 

schválení volby poručnenské rady musí být poručenec zastoupen kolizním opatrovníkem, 

                                                 
157 Srov. § 944 o. z.: „Pro opatrovnictví, opatrovníka  a opatrovance platí ustanovení o poručenství, 

poručníkovi a poručenci přiměřeně.“ 
158 SVOBODA, Karel in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: 

komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Svazek I., komentář k ust. § 3022 o. z. ISBN 978-80-7478-

441-5. 
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kdežto Svoboda se přiklání ke konstrukci, že: „řízení za účelem ustavení opatrovnické 

rady je specifickým procesem, v jehož rámci má opatrovanec plnou hmotněprávní i 

procesní způsobilost, a proto jeho aktivitu nemůže nahradit kdokoliv jiný, tedy ani soudem 

ustavený opatrovník.“159 S odkazem na výše uvedený výklad a důvody se přikláním 

k názoru, že pokud je nezbytné ustanovit kolizního opatrovníka nezletilému, který dokáže 

v určité míře chápat a hodnotit dění kolem sebe, tím spíše bude nutné ustanovit kolizního 

opatrovníka pro účely svolání opatrovnické rady opatrovanci, který okolní svět nevnímá 

prakticky vůbec. 

Český zákonodárce zvolil při úpravě poručenské rady pouze odkaz o použitelnosti 

ustanovení o opatrovnické radě, čímž zcela smísil úpravu opatrovnických a poručenských 

rad.160 Péče o nezletilé má svá specifika, a proto by jí měla být věnována zvláštní 

pozornost. V tomto ohledu nelze o inspiraci zahraničními úpravami hovořit. Proč zůstaly 

poručenské rady dle o. z. na okraji pozornosti českého zákonodárce není jasné. 

16. Francouzský a quebecký občanský zákoník 

Důvodová zpráva k o. z. deklaruje, že právní úprava v o. z. čerpala inspiraci 

ve francouzském a kanadském, respektive quebeckém právu. Následující kapitoly obě 

právní úpravy rozeberou a poté porovnají s českou právní úpravou. Srovnání jednotlivých 

právních úprav může mimo jiné poskytnout vhodný prostředek pro zodpovězení určitých 

nejasností vyskytujících se v české právní úpravě. 

16.1. Francouzský občanský zákoník 

Úprava institutu opatrovnické rady, ve francouzštině označované jako „conseil de 

famille“, do angličtiny přeloženo jako „family council“, je na rozdíl od koncentrované 

                                                 
159 SVOBODA, Karel. Perspektivy institutu opatrovnické rady. Jurisprudence. Vyd. 2013, roč. 1, č. 1, s. 18 

– 22. 
160 Jedinou výjimkou, a to v zásadě procesní, je schvalování zvolených členů poručenské rady poručenským 

soudem. 
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české právní úpravy roztroušena napříč celým CC.161 Samotná rodinná rada162 je však 

upravena v čl. 398 CC až čl. 402 CC. Stručnost úpravy rodinné rady v CC je proto 

doplňována v mnoha dalších ustanoveních, které fungování rodinné rady podrobněji 

specifikují.  

Úprava rodinné rady v CC se vztahuje k poměrům nezletilců,163 nicméně skrze 

čl. 445 CC se s určitými odchylkami uplatní i na úpravu opatrovnictví osob dospělých. 

Rodinná rada se u nezletilců zřizuje obligatorně vždy, když je ustaveno poručenství.164 

Poručenství je ustanovováno v případech, kdy oba rodiče nezletilce zemřou, jsou zbaveni 

rodičovské odpovědnosti, nebo nejsou známi.165 Z vážných důvodů může být poručenství 

ustaveno i v situacích nespadajících do případů uvedených v předchozí větě.166 

U osob plnoletých se rodinná rada zřizuje fakultativně, a to na základě úvahy soudu.167 

Členství v rodinné radě vzniká z rozhodnutí soudu a trvá po celou dobu poručenství.168 

Počet členů je omezen pouze minimálním počtem čtyř osob. Členem rodinné rady je 

poručník, zastupující poručník (pokud je ustanoven) a další osoby poručenským soudem 

určené.169 Poručenský soudce není členem rodinné rady. Okruh osob oprávněných 

ke členství v rodinné radě je poměrně široký. Mohou jimi být příbuzní poručence a osoby, 

které projevují o poručence zájem.170 Kritériem pro samotný výběr do rodinné rady je 

poté: zájem o poručence, reálná schopnost vykonávat odpovědně členství a citový vztah 

mezi poručencem a členem. Poručenský soud by měl, pokud je to možné, zajistit, 

                                                 
161 Pojem rodinné rady se v CC vyskytuje mezi čl. 17 CC až 2447 CC. Úprava opatrovnické rady v o. z. je 

koncentrována mezi § 472 o. z. až 485 o. z. s jedním společným ustanovením v § 3022 odst. 2 o. z. 
162 Pro účely výkladu CC bude užíváno pojmu „rodinná rada“, který nejlépe přiléhá francouzskému 

překladu. 
163 Dle CC je nezletilcem každá osoba, která nedosáhla věku 18 let nebo nebyla emancipována. Srov. čl. 

388 CC a čl. 413 CC. 
164 Srov. čl. 391 CC a čl. 398 CC. 
165 Srov. čl. 390 CC. 
166 Srov. čl. 391 CC. 
167 Srov. čl. 456 CC. 
168 Právní úprava v CC je vyložena na případě poručenství, nicméně uplatní si i na případy opatrovnictví. 

Pokud nebude řečeno jinak, je poručenstvím myšleno i opatrovnictví. 
169 Právní úprava CC zná institut zástupce poručníka, který má v zásadě stejný rozsah oprávnění jako 

poručník, avšak měl by být jmenován z druhé rodinné větve poručence, než je poručník, pokud ten je 

příbuzným poručence. Zastupujícího poručníka určuje rodinná rada ze svého středu. Tento zástupce jedná 

za poručníka v případě střetu zájmu poručníka a poručence a organizuje volbu nového poručníka v případě 

zániku jeho funkce. 
170 Dle čl. 395 CC nemohou být pověřeny jakoukoli funkcí v rámci poručnictví nezletilci, pokud nejsou 

rodiči, nesvéprávní, osoby zbavené rodičovské odpovědnosti a ty, kterým toto opatření uloženo jako sankce 

dle trestního zákoníku. 
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aby byly v rodinné radě zastoupeny obě rodinné větve poručence.171 Code civil dále 

upravuje případy, za kterých může být osoba v rámci poručenství odvolána. 

Toto ustanovení se dotýká obecně jak poručníka či jeho zástupce, tak členů rodinné rady. 

Mezi případy, které vedou ke ztrátě funkce, jsou uvedeny: nezpůsobilost pro výkon 

funkce, nedbalost při výkonu funkce, porušení povinnosti či podvod při výkonu funkce 

a soudní spor či obecně střet zájmů mezi danou osobou a poručencem.172  

Poručenský soudce předsedá rodinné radě na jejích zasedáních. Rozhodnutí jsou 

přijímána na základě většinového hlasování, avšak poručník ani jeho zástupce, 

pokud na daném zasedání zastupuje poručníka, nehlasují. Poručenský soudce má 

rozhodující hlas v případě jejich shody.173 

Rozsah úkolů rodinné rady je určen velice široce,  přičemž dle CC rodinná rada rozhoduje 

o „zásadních záležitostech při podpoře a vzdělání poručence“. Explicitně je dále uvedeno 

oprávnění rodinné rady určit odměnu poručníka za poručenství a udělovat souhlas 

poručníkovi v případech dispozic s majetkem poručence, které tento souhlas vyžadují.174 

Poslední článek úpravy rodinné rady se týká rozhodnutí rodinné rady, která byla dosažena 

podvodem, lstí, oklamáním či která vykazují zásadní formální nedostatky. 

Taková rozhodnutí jsou neplatná. Z dalšího znění citovaného článku vyplývá, 

že rozhodnutí jsou neplatná relativně, jelikož jsou vyjmenovány osoby oprávněné 

rozhodnutí rodinné rady napadnout a též je stanoveno v jaké lhůtě. Mezi oprávněné osoby 

patří poručník, jeho zástupce, člen rodinné rady a státní zástupce, a to do dvou let 

od přijetí takového rozhodnutí. Pro poručence běží lhůta od jeho plnoletosti nebo 

emancipace. Obecně je počátek lhůty pro podání žaloby počítán od chvíle, kdy důvod 

neplatnosti vyjde najevo. Při vyslovení neplatnosti určitého rozhodnutí jsou neplatná 

i rozhodnutí, která na něj věcně navazují.175 

Oprávnění rodinné rady jsou poměrně široká a jsou formulována jak obecně, 

viz čl. 401 CC, tak u zásadních oprávnění konkrétně. Mezi nejdůležitější oprávnění 

                                                 
171 Srov. čl. 399 CC. 
172 Srov. čl. 396 CC. 
173 Srov. čl. 400 CC. 
174 Srov. čl. 401 CC. 
175 Srov. čl. 402 CC. 
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rodinné rady rozhodně patří určení osoby poručníka dle čl. 391 CC, respektive 

dle  čl. 404 CC v případě, že poručník není určen v závěti posledního zemřelého 

zákonného zástupce nezletilého. Dle čl. 397 CC rodinná rada dle principu „kdo jmenuje, 

ten odvolává“ rozhoduje o překážkách výkonu funkce, odvoláních a nahrazeních 

poručníka a jeho zástupce. Poručenský soud dle stejného principu rozhoduje o členech 

rodinné rady. 

Další ustanovení CC týkající se poručenství specifikují úlohu rodinné rady při určitých 

specifických situacích a právních jednáních, zejména v majetkových a statusových 

záležitostech. Rodinná rada je v takových případech oprávněna vyjádřit svůj souhlas 

či nesouhlas, který je pro poručníka závazný. 

V případě opatrovnictví osob dospělých, ať již je důvod pro opatrovnictví jakýkoli, určuje 

opatrovníka soud.176 Na úvaze soudu ovšem zůstává fakultativní možnost svolat rodinnou 

radu. Základem pro takové rozhodnutí je nejlepší zájem opatrovance a objektivní možnost 

svolání rady. Pokud opatrovnický soud dojde k názoru, že je svolání rodinné rady vhodné, 

jmenuje její členy dle pravidel pro jmenování rodinné rady nezletilce. V případě osoby 

zletilé lze však též zohlednit přání vyjádřené opatrovancem.177 Pokud je svolána rodinná 

rada, určuje opatrovníka a jeho případného zástupce opět rada.178 V případě, 

že opatrovnický soud jmenuje tzv. soudního zmocněnce pro ochranu dospělých osob 

do funkce opatrovníka nebo jeho zástupce, může si rodinná rada, pokud opatrovnický 

soud s tímto vysloví souhlas, zvolit předsedu rady a tajemníka ze svého středu. 

Těmito osobami nemůže být opatrovnickým soudem určený opatrovník ani jeho 

zástupce. Předseda rady připravuje jednání rodinné rady a podává opatrovnickému soudu 

zprávy o rozhodnutí rodinné rady. Tím ovšem není dotčeno právo opatrovnického soudce 

svolat zasedání rodinné rady z vlastního podnětu. Takovému zasedání opatrovnický 

soudce předsedá sám. Rozhodnutí opatrovnické rady jsou účinná, pouze pokud je schválí 

soud.179 

                                                 
176 Srov. čl. 447 CC. 
177 Přání nezletilce při svolání poručenské rady lze zohlednit s ohledem na jeho rozumovou a mravní 

vyspělost. 
178 Srov. čl. 456 CC. 
179 Srov. čl. 457 CC. 
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Správa jmění poručence i opatrovance je upravena v čl. 496 CC až 509 CC a stojí 

na principu péče řádného hospodáře ze strany opatrovníka.180 Jednání opatrovníka jsou 

poté rozdělena na ta, ke kterým opatrovník souhlas rodinné rady nepotřebuje, na ta která 

naopak souhlas rodinné rady vyžadují a v poslední řadě jsou vyjmenována jednání, která 

opatrovník nemůže uskutečnit ani v případě souhlasu rodinné rady. Souhlas obecně 

nevyžaduje běžná správa jmění, která je dle čl. 496 CC definována v dekretu vydaném 

Conseil d'État.181 Pro neběžnou správu jmění si poté rodinná rada, pokud je zřízena, 

nastaví s opatrovníkem limity a pravidla pro správu jmění.182 Rodinná rada následně 

rozhoduje o dalších záležitostech, které opatrovník není oprávněn bez souhlasu rodinné 

rady provést. Taková rozhodnutí mohou být nahrazena rozhodnutím opatrovnického 

soudu.183 

Rodinná rada ve francouzském pojetí je orgánem spíše výkonným nežli kontrolním. 

Rodinná rada se na opatrovnictví podílí přímo, ať již volbou opatrovníka či přímým 

schvalováním jeho jednání, za což nesou členové rady přímou odpovědnost. I z toho 

důvodu je opatrovník členem rodinné rady, která se často schází v přítomnosti 

opatrovnického soudce. Pokud bychom na opatrovnictví nahlíželi pohledem obchodního 

práva, lze si francouzský model představit jako monistický systém vnitřní struktury 

obchodní společnosti.  Správní radu společnosti představuje rodinná rada, v jejímž čele 

stojí statutární ředitel – opatrovník, respektive opatrovnický soudce. 

16.2. Quebecký občanský zákoník 

Kanadské právo, respektive právo kanadské provincie Quebéc, nazývá opatrovnickou 

radou „conseil de tutelle“, což anglická verze CCQ překládá jako „tutorship council“. 

Pojem tutorship council poměrně přesně odpovídá terminologii české právní úpravy, 

která daný institut nazývá opatrovnická rada. Úprava opatrovnické rady v CCQ je 

koncentrovanější nežli v CC, poněvadž převážná část ustanovení dotýkajících se 

opatrovnické rady je rozptýlena mezi čl. 177 CCQ až čl. 251 CCQ. Samotná opatrovnická 

                                                 
180 Srov. čl. 496 CC. 
181 Conseil d'État je francouský nejvyšší správní soud a zároveň legislativní poradní orgán vlády. 
182 Srov. čl. 500 CC a čl. 501 CC. 
183 Srov. čl. 502 CC. 



48 

 

rada je pak upravena v čl. 222 CCQ až čl. 239 CCQ. Obdobně jako v případě CC směřuje 

úprava opatrovnické rady primárně na osoby nezletilé, avšak dle čl. 266 CCQ se uplatní 

i na osoby dospělé, respektive nezvěstné, způsobem a v rozsahu stanoveném CCQ.184, 185 

Opatrovnictví 186 se dle CCQ ustavuje v zájmu nezletilého za účelem jeho ochrany, 

správy jeho jmění a ochrany jeho základních práv.187 Opatrovnictví může být buď na 

základě zákona nebo na základě rozhodnutí. Opatrovnictví na základě zákona vyplývá 

přímo z CCQ a je obdobou zákonného zastoupení v české právní úpravě.188 

Opatrovnictví na základě rozhodnutí vzniká konstitutivním rozhodnutím rodičů189 

či soudu.190 V případě ustavení opatrovnictví na základě rozhodnutí soudu podává 

opatrovnická rada stanovisko k osobě opatrovníka, který má být soudem určen.191 Žádná 

funkce v rámci opatrovnictví nezakládá právo na odměnu, s výjimkou náhrady účelně 

vynaložených nákladů rodičů nezletilce, které určí soud na doporučení opatrovnické 

rady.192 Pokud dojde ke sporu mezi rodiči v případě zákonného zastoupení ve věci 

týkající se nezletilce, rozhoduje o sporu opatrovnický soud podle doporučení 

opatrovnické rady.  

Základní úlohou opatrovnické rady dle CCQ je dozor nad činností opatrovníka. 

Opatrovnická rada je tříčlenná a její členové jsou voleni na schůzi příbuzných a přátel 

opatrovance. Rozhodne-li soud, může působnost opatrovnické rady vykonávat jen jedna 

osoba.193 Opatrovnická rada je svolána vždy, když je opatrovnictví ustanoveno na základě 

rozhodnutí rodičů či soudu. V případě zákonného zastoupení je opatrovnická rada svolána 

pouze  tehdy, když jsou rodiče nezletilého vzhledem k jeho majetku povinni pořídit 

soupis jeho jmění, poskytnout zajištění ve vztahu k majetku nezletilého nebo vypracovat 

vyúčtování správy jeho majetku. Opatrovnická rada se nezřizuje v případě, že je 

                                                 
184 Srov. čl. 266 CCQ. 
185 Srov. čl. 87 CCQ. 
186 Quebecké právo nerozlišuje mezi pojmy opatrovnictví a poručenství, pro účely výkladu CCQ bude 

užíváno pouze termínu opatrovnictví / opatrovník / opatrovnická rada. 
187 Srov. čl. 177 CCQ. 
188 Dále bude ve výkladu pracováno s pojmem zákonné zastoupení a nikoli opatrovnictví na základě zákona. 
189 Rodiče pro případ své smrti nebo omezení svéprávnosti v rodičovské odpovědnosti mohou určit svému 

dítěti budoucího opatrovníka a případně navrhnout soudu, aby působnost opatrovnické rady vykonávala jen 

jedna osoba. Srov. čl. 225 CCQ. 
190 Srov. čl. 178 CCQ. 
191 Srov. čl. 205 CCQ. 
192 Srov. čl. 183 CCQ. 
193 Srov. čl. 222 CCQ. 
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opatrovníkem nezletilého „director of youth protection“,194 osoba kterou director of youth 

protection určil, nebo veřejný opatrovník.195 Director of youth protection a veřejný 

opatrovník jsou dále jedinými osobami, které nemohou odmítnout členství 

v opatrovnické radě dle čl. 231 CCQ, ostatní členové mohou na členství rezignovat, 

pokud tak neučiní v nevhodnou dobu.196 

Iniciativa zažádat o ustavení opatrovnické rady náleží jakékoli osobě, která prokáže 

na ustavení opatrovnické rady zájem, včetně opatrovníka určeného rodiči.197 Žádost se 

podává opatrovnickému soudu nebo notáři dle trvalého pobytu či bydliště nezletilého.198 

Osobami oprávněnými k účasti na schůzi k ustavení opatrovnické rady jsou: rodiče 

nezletilého, v případě úpravy poměrů pro futuro jejich rodiče, pokud mají trvalý pobyt 

v Quebeku, strýcové a tety nezletilce včetně osob sešvagřených, pokud jsou tyto plnoleté 

a rodinní přátelé.199 Ostatní příbuzní a přátelé nezletilce jsou k účasti na schůzi oprávněni, 

pokud jsou plnoletí. Výše vyjmenované osoby jsou oprávněny k účasti na schůzi vždy, 

třebaže nebyly pozvány.200 Ustavující se schůze se musí zúčastnit alespoň pět osob a měly 

by být zastoupeny obě rodinné větve nezletilého.201  

Ustavující schůze volí tři členy opatrovnické rady a dva náhradníky tak, aby pokud možno 

byly v opatrovnické radě i mezi náhradníky zastoupeny linie matky i otce. Ustavující 

schůze dále určí tajemníka, který vyhotovuje zápis, za což mu může náležet odměna. 

Opatrovník nemůže být členem opatrovnické rady, ale musí být přizván a případně slyšen 

na každém jejím zasedání.202 Nezletilec být přizván může.203 Opatrovnická rada se schází 

alespoň jednou ročně a její rozhodnutí jsou přijímána většinou hlasů. Rozhodnutí 

opatrovnické rady musí být odůvodněna.204 

                                                 
194 Lze přirovnat k české obdobě Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
195 Srov. čl. 223 CCQ. 
196 Srov. čl. 232 CCQ. 
197 Srov. čl. 225 CCQ. 
198 Srov. čl. 224 CCQ. 
199 K účasti jsou připuštěni i osoby v registrovaném partnerství. 
200 Srov. čl. 227 CCQ. 
201 Srov. čl. 226 CCQ. 
202 Srov. čl. 228 CCQ. 
203 Srov. čl. 230 CCQ. 
204 Srov. čl. 234 CCQ. 
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Uvolněná místa v opatrovnické radě jsou doplněna z řad náhradníků podle toho, ze které 

rodičovské větve se členství uvolnilo. Pokud není náhradníka, opatrovnická rada vybere 

svého člena ze stejné rodinné větve osob blízkých nezletilci, a pokud to není možno, 

tak z druhé rodinné větve nebo z okruhu přátel nezletilého.205 

Opatrovnický soud může na návrh nebo z vlastního podnětu rozhodnout, že působnost 

opatrovnické rady bude vykonávána pouze jednou osobou a to v případě, že osoby 

oprávněné ke členství v opatrovnické radě mají vzdálené bydliště, neprojevují 

o nezletilého zájem, nebo mají jinou překážku ve výkonu funkce, a z těchto důvodů tedy 

není vhodné opatrovnickou radou svolávat. Osobou vykonávající působnost opatrovnické 

rady může být v takovém případě osoba, která o nezletilého projevuje zvláštní zájem, 

a pokud ani takové osoby není, tak director of youth protection nebo veřejný opatrovník, 

není-li již opatrovníkem.206 

Právní úprava CCQ stanoví, že opatrovnická rada má poradní hlas nebo vydává 

rozhodnutí ve všech případech stanovených zákonem.207 Mezi oprávnění opatrovnické 

rady patří zejména zásadní majetkové dispozice týkající se jmění nezletilého, a dále jeho 

statusové záležitosti jako jsou manželství a emancipace, ve kterých má opatrovnická rada 

poradní hlas.208 Mezi další oprávnění opatrovnické rady patří zejména dohled nad správou 

jmění opatrovance dle čl. 212 CCQ a čl. 240 CCQ. Opatrovník provádí běžnou správu 

jmění opatrovance bez ingerence opatrovnické rady. V případě jednání, která do běžné 

správy nespadají, avšak jsou svou povahou nižší než 25.000 kanadských dolarů,209 je 

opatrovník povinen požádat o souhlas s jednáním opatrovnickou radu. Nad 25.000 

kanadských dolarů je opatrovník povinen požádat o souhlas soud, který rozhodne 

na základě doporučení opatrovnické rady.210 Opatrovnická rada dále řeší spory 

mezi opatrovníkem a opatrovníkem pro správu jmění ohledně úhrady účelně 

vynaložených nákladů na správu jmění, schvaluje kapesné nezletilému, monitoruje 

                                                 
205 Srov. čl. 229 CCQ. 
206 Srov. čl. 231 CCQ. 
207 Srov. čl. 233 CCQ. 
208 Srov. čl. 167 CCQ až čl. 176 CCQ. 
209 Jeden kanadský dolar je k 13. 8. 2017 zhruba 17 českých korun, jedná se tedy o částku zhruba 440.000,- 

Kč. 
210 Srov. čl. 213 CCQ. 
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majetkové vztahy mezi nezletilým a opatrovníkem a navrhuje odvolání nebo nahrazení 

opatrovníka.211 

Opatrovnická rada dle CCQ je oproti úpravě v CC posunuta více do kontrolní role, 

takže hlavním činitelem opatrovnictví zůstává nadále opatrovník ve spolupráci 

s opatrovnickým soudem. Opatrovnická rada je v tomto vztahu pouze podpůrčím 

institutem. Tuto tezi deklaruje již samotný CCQ v čl. 222. Pokud by bylo opět užito 

optiky českého obchodního práva, jednalo by se v případě úpravy opatrovnické rady 

dle CCQ o dualistickou strukturu obchodní společnosti, kdy opatrovnická rada by byla 

dozorčí radou a opatrovník s opatrovnickým soudcem představenstvem společnosti. 

17. Srovnání právních úprav 

Obsahem následující kapitoly bude srovnání české právní úpravy s úpravou francouzskou 

a quebeckou. Srovnání bude probíhat z pohledu české právní úpravy, jelikož tato práce 

se zabývá primárně úpravou opatrovnické rady v českém právním prostředí. Diskuze 

nad instituty opatrovnické rady dle francouzského a quebeckého práva, které nejsou 

součástí právní úpravy v České republice, jsou nad rámcem této práce. 

17.1.  K ustavující schůzi opatrovnické rady (§ 472 o. z.) 

Obsahem citovaného ustanovení je zejména problematika podmínek pro: zřízení 

opatrovnické rady, účel opatrovnické rady, subjektivní legitimaci k ustavení opatrovnické 

rady, osoby oprávněné k účasti na schůzi k ustavení opatrovnické rady a minimální počet 

osob účastnících se ustavující schůze. 

Jedinou objektivní podmínkou pro možnost svolání opatrovnické rady dle českého práva 

je pravomocné jmenování opatrovníka fyzické osobě.212 Francouzskou právní úpravu 

je v tomto ohledu nutno rozdělit na dvě části, a to na případy poručenství a opatrovnictví. 

V případě poručenství se tzv. rodinná rada zřizuje obligatorně společně s ustavením 

                                                 
211 Srov. čl. 219 CCQ, čl. 220 CCQ, čl. 212 CCQ a čl. 251 CCQ. 
212 Srov. § 3022 odst. 2 o. z.  
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poručenství. Podmínka vzniku rodinné rady se tedy neváže k pravomocnému jmenování 

poručníka, ale k ustavení poručenství.213 V případě opatrovnictví osob dospělých 

se rodinná rada zřizuje pouze fakultativně na základě úvahy soudu.214 V Quebeku 

se opatrovnická rada zřizuje obligatorně vždy v případě poručenství a za určitých 

okolností i v případě zákonného zastoupení.215 Zřízení opatrovnické rady v případě 

dospělých osob je fakultativní a záleží na iniciativě oprávněných osob.216  

Lze vypozorovat, že zahraniční právní úpravy kladou větší důraz na ochranu práv 

nezletilých osob, neboť v případě poručenství se poručenská rada ustavuje v zásadě vždy. 

Ve Francii je to dokonce nezbytné, jelikož tzv. rodinná rada je výkonným institutem 

v rámci poručenství.217 Česká právní úprava stanoví opatrovnickou radou jako 

fakultativní orgán a to jak v případě poručenství, tak opatrovnictví. Je na oprávněných 

osobách, zda její svolání iniciují. Osobně se domnívám, že je to s ohledem na rozdělení 

práv a povinností v úpravě opatrovnictví v České republice vhodný model. Odpadají 

problémy s nedostatkem osob vhodných ke členství v opatrovnické radě v případech, kdy 

by byla zřizována obligatorně, a pokud není ze strany osob z okolí opatrovance o ustavení 

rady zájem, je její existence beze smyslu. Naopak v případě zájmu je opatrovnická rada 

vhodným orgánem kontroly opatrovníka a konzultativním orgánem opatrovnického 

soudu. 

Primární účel opatrovnické rady dle české právní úpravy a úpravy dle CCQ je shodný; 

kontrolní ve vztahu k opatrovníku a konzultativní ve vztahu k opatrovnickému soudu. 

Opatrovnické rady dle obou úprav dále schvalují určitá jednání opatrovníka. Postavení 

rodinné rady ve francouzské úpravě, jak již bylo řečeno výše, je silnější. Rodinná rada 

přímo vstupuje do právních vztahů a dokonce vybírá osobu opatrovníka, což je jedno 

z nejsilnějších oprávnění rodinné rady vůbec. Na základě tohoto principu je rodinná rada 

určena dle CC opatrovnickým soudem přímým jmenováním.  

                                                 
213 Dle CC je to rodinná rada, kdo poté volí poručníka nebo opatrovníka. 
214 Srov. čl. 391 CC a čl. 398 CC. 
215 Srov. čl. 223 CCQ. 
216 Srov. čl. 266 CCQ a čl. 267 CCQ. 
217 V případě osob dospělých, není-li rodinná rada ustavena, vykonává její působnost soud. 
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Iniciativu v případě fakultativního svolání rodinné rady při opatrovnictví dospělé osoby 

má dle CC opatrovnický soud.218 K podání návrhu na vznik opatrovnické rady dle úpravy 

České republiky má právo opatrovanec a osoby opatrovanci blízké. CCQ tuto množinu 

rozšiřuje, a to na osoby mající právní zájem na svolání opatrovnické rady.219, 220 

Domnívám se, že ačkoli je okruh osob oprávněných ke svolání opatrovnické rady dle o. z. 

a CCQ definován různě, skrze § 22 o. z. se v praktickém důsledku bude okruh osob 

v zásadě překrývat. Podobně tomu bude i u osob oprávněných k účasti na schůzi 

k ustavení opatrovnické rady. Dle CCQ jsou to pokrevní příbuzní, příbuzní na základě 

manželství (švagrovství) či registrovaného partnerství a přátelé. Tato množina 

je kompletně obsažena ve výčtu osob oprávněných dle o. z., nicméně § 22 o. z. tuto 

množinu částečně rozšiřuje. Dle o. z. je k účasti na schůzi navíc oprávněn opatrovanec. 

Účast opatrovníka je sporná a CCQ tuto problematiku neupravuje. Vzhledem k tomu, 

že rodinná rada dle CC je jmenována přímo soudem, výše popsaný aspekt se zde 

nevyskytuje. Zajímavou otázkou z hlediska srovnání CCQ a o. z. je problematika účasti 

opatrovance na ustavující schůzi. Vzhledem k tomu, že úprava v CCQ je koncipována 

jako úprava poručenské rady, poručenec se ustavující schůze neúčastní.221 Speciální 

ustanovení k účasti opatrovance na ustavující schůzi CCQ neupravuje. Zcela opačný 

mechanismus podává o. z., ve kterém je právní úprava v zásadě shodná pro opatrovnictví 

i pro poručenství. Opatrovanec se ustavující schůze může účastnit a může dále hlasovat 

o členech opatrovnické rady. Z pohledu ochrany nejlepších zájmů opatrovance je taková 

právní úprava jistě vhodnější, jelikož umožňuje opatrovanci aktivně vstupovat do dění 

kolem něj a to dle jeho možností. Otázkou zůstává, zdali i například šestiletý poručenec 

má v takovém případě plnou hmotně-právní a procesně-právní způsobilost, nebo mu 

pro ustavující schůzi má být jmenován kolizní opatrovník. 

Minimální počet osob přítomných na ustavující schůzi je dle o. z. i CCQ pět.222 Členové 

rodinné rady jsou dle CC jmenováni přímo soudem, ustavující schůze se tedy nekoná. 

                                                 
218 Srov. čl. 456 CC. 
219 Srov. čl. 224 CCQ. 
220 Toto se uplatní pouze v případech, kdy není opatrovnická rada svolána obligatorně soudem. 
221 Může se však účastnit zasedání opatrovnické rady. 
222 Srov. čl. 226 CCQ a § 472 odst. 2 o. z. 
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17.2. K volbě členů opatrovnické rady (§ 473 o. z.) 

Základními okruhy citovaného ustanovení jsou: volba členů a náhradníků opatrovnické 

rady, složení opatrovnické rady, předpoklady pro výkon členství a otázka členství 

opatrovníka v opatrovnické radě.  

Princip volby členů opatrovnické rady dle o. z. a CCQ223 je totožný. Osoby přítomné 

na ustavující schůzi většinovým hlasováním volí jednotlivé členy a náhradníky. Zatímco 

o. z. zdůrazňuje diverzifikaci mezi osobami blízkými a přáteli, CCQ klade důraz 

na zastoupení větve otce i matky. Toto je dáno principem CCQ, který směřuje k úpravě 

poměrů nezletilců, kdy je kladen důraz na vyváženost zastoupení obou rodinných větví 

v opatrovnické radě. Český zákonodárce se snažil naopak o zastoupení jak rodinného 

prostředí opatrovance, tak jeho přátel. Problematičnost takto formulovaného požadavku 

byla rozebrána v kapitole k § 473 o. z.  

Dle o. z. je volba náhradníků fakultativní možností. Úprava CC institut náhradníků nezná, 

ačkoli nejvíce se mu blíží institut zastupujícího poručníka, který je, stejně jako poručník, 

členem rodinné rady, případně v rodinné radě poručníka zastupuje. Dle CCQ 

se obligatorně volí dva náhradníci, po jednom z každé rodinné větve, pokud je to 

možné.224 V případě zániku členství dle CCQ pak nastupuje na místo člena náhradník 

podle rodinné větve, ve které bylo místo uvolněno. Pokud není takového náhradníka, 

nenastupuje náhradník z druhé větve, ale opatrovnická rada vybere jiného příbuzného 

z dané větve. Pokud takového není, vybírá se z  druhé větve225 nebo mezi přáteli  

opatrovance.226 Úprava CCQ, na rozdíl od o. z., podává jasnou úpravu institutu 

náhradnictví v rámci opatrovnické rady a snaží se aktivně udržovat rovnováhu 

v zastoupení obou rodinných větví v opatrovnické radě. 

Podmínky pro členství dle o. z. jsou: dlouhodobý a vážný zájem o opatrovance, schopnost 

ho projevovat do budoucna a absence střetu zájmů. Tento požadavek v CCQ absentuje 

a členy mohou být zvoleny jakékoli osoby, které splňují podmínku příbuzenství 

                                                 
223 Členové rodinné rady dle CC jsou jmenováni přímo soudem. 
224 Srov. čl. 228 CCQ. 
225 To může být i zvolený náhradník. 
226 Srov. čl. 229 CCQ. 
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k opatrovanci. Uvážení o vhodnosti zvolení kandidáta je dle CCQ na účastnících 

ustavující schůze. Členy rodinné rady dle CC jmenuje soud z okruhu příbuzných 

opatrovance, pokud splňují zákonné podmínky. Při výběru soud zvažuje zájem 

potenciálního člena o opatrovance, vztah mezi nimi a rodiči opatrovance, zdraví 

potenciálního člena a možnost potenciálního člena účastnit se zasedání rodinné rady. 

Jak se podává z výkladu výše, česká právní úprava klade na potenciální členy poměrně 

vysoké  nároky, které mohou být problematicky splnitelné. Zákonodárce tímto 

diskvalifikuje určité osoby z  prostředí blízkého opatrovanci, ačkoli by jinak osoby 

přítomné na ustavující schůzi tyto osoby jako členy opatrovnické rady schválily. Úprava 

CCQ nechává rozhodnutí o schopnostech a předpokladech kandidátů výhradně 

na ustavující schůzi, CC dává pouze doporučení, na základě kterých se má soud 

rozhodovat. Jak již bylo vyloženo v kapitole k § 473 o. z., zvláště požadavek absence 

střetu zájmů je velice problematický, obzvlášť když je hypotetický následný střet zájmů 

řešitelný skrze § 476 o. z. a § 477 odst. 2 o. z. 

Opatrovník dle o. z. nemůže být členem opatrovnické rady. Quebecký občanský zákoník 

tuto formulaci obsahuje v čl. 228. V obou zákonících mají opatrovnické rady za úkol 

dohlížet na činnost opatrovníka. Z podstaty věci musí být tyto činnosti odděleny.227 

Code civil naopak zahrnuje poručníka do rodinné rady. Funkce poručníka a rodinné rady 

jsou určitým způsobem propojeny tak, že poručník je společně s poručenským soudem 

výkonnou složkou poručenství s tím, že rodinná rada má v této výkonné složce svá 

konkrétní daná oprávnění a nese tím také odpovědnost za schválená rozhodnutí. 

Výše popsaný rozdíl mezi CC a o. z. s CCQ je dán odlišností v základním principu 

opatrovnictví, respektive fungování opatrovnické rady. Kontrolní funkce rodinné rady 

dle CC je upozaděna a nahrazena přímým jednáním rodinné rady společně s poručníkem 

a soudem. 

                                                 
227 Srov. čl. 222 CCQ. 
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17.3. K rozhodování opatrovnické rady (§ 474 o. z.) 

Ustanovení § 474 o. z. upravuje počet členů opatrovnické rady, její usnášeníschopnost 

a způsob rozhodování. Mezi další otázky, které s citovaným ustanovením souvisí, 

patří stálost počtu členů opatrovnické rady a postup při rovnosti hlasů. 

Přístupy k úpravě počtu členů opatrovnické rady jsou rozdílné. Česká a francouzská 

právní úprava stanovuje minimální počet členů opatrovnické rady na tři, respektive čtyři 

osoby.228 Opatrovnická rada dle CCQ má vždy tři členy.229 Z logiky věci vyplývá, 

že v rámci opatrovnické rady dle CCQ nemůže dojít k rovnosti hlasů. Dle CC sice 

k rovnosti hlasů dojít může, avšak soudce disponuje rozhodujícím hlasem.230 Pokud dojde 

k rovnosti hlasů dle o. z., rozhodnutí není přijato. Tento koncept může způsobovat v méně 

početných opatrovnických radách dle o. z. určité problémy, kdy favorizuje „odpůrce“ 

rozhodnutí, kterým stačí nekonstruktivně blokovat za pomoci poloviny hlasů jakákoli 

rozhodnutí. K tomuto problému však může dojít i u pětičlenných a šestičlenných 

opatrovnických rad, pokud někteří členové nejsou přítomni. Francouzský koncept 

s rozhodujícím hlasem se jeví jako velice praktický. Otázkou zůstává, kdo by měl oním 

rozhodujícím hlasem disponovat. Nabízí se předseda opatrovnické rady či opatrovnický 

soudce. Určení soudce se jeví jako méně vhodné, jelikož se neúčastní zasedání 

opatrovnické rady. Předseda opatrovnické rady, jakožto nositel vyšší odpovědnosti by 

rozhodujícím hlasem disponovat mohl a de lege ferenda měl. 

Rigidita počtu členů opatrovnické rady dle o. z. je sporná, a to zejména ve vztahu k účasti 

právnických osob. Co do počtu členů – fyzických osob - lze uzavřít, že počet členů, 

respektive míst v radě, je určen na ustavující schůzi a je dále neměnný. Code civil zvláštní 

úpravu rigidity počtu míst v rodinné radě neobsahuje. Lze tedy dovozovat, že v případě 

zániku členství jednoho člena je možné jmenovat více nových členů. Tato úprava CC 

nevnáší prvek nejistoty ohledně usnášeníschopnosti rodinné rady, jelikož ta je v úzkém 

kontaktu s poručenským soudcem, který rodinné radě předsedá. 

                                                 
228 Srov. § 474 o. z. a čl. 399 CC. 
229 Srov. čl. 228 CCQ. 
230 Srov. čl. 400 CC. 
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Usnášeníschopnost je upravena ve všech třech zákonících velice obdobně. Dle CCQ jsou 

rozhodnutí přijímána většinou hlasů za přítomnosti většiny členů.231 Stejně tak tomu je 

dle o. z., kde je ovšem u tříčlenných rad vyžadována přítomnost všech členů. 

Tento požadavek v CCQ absentuje. Dle mého názoru je tento mechanismus vhodnější, 

jelikož tříčlenné opatrovnické rady jsou dle o. z. jednoduše blokovatelné pouhou neúčastí 

jednoho člena na zasedáních rady, přičemž jediné řešení je poté zdlouhavé řízení 

o odvolání člena rady dle § 477 o. z. Dle CC jsou rozhodnutí přijímána prostou většinou 

přítomných, usnášeníschopnost není v CC řešena.232 

17.4. K zápisu o volbě členů opatrovnické rady (§ 475 o. z.) 

Ustanovení § 475 o. z. nemá v zahraničních právních úpravách obdobu, s výjimkou 

čl. 228 CCQ, který ovšem pouze sděluje, že ustavující schůze určí „secretary“ – 

zapisovatele / tajemníka, který je odpovědný za záznam o průběhu ustavující schůze.  

17.5. K prohlášení volby za neplatnou (§ 476 o. z.) 

Citované ustanovení nemá v CC co do prohlášení neplatnosti volby opatrovnické rady 

nebo jejích členů obdobu, jelikož členové jsou jmenování přímo soudem. 

Postup pro prohlášení neplatnosti volby neupravuje ani CCQ.  

17.6. Ke členství v opatrovnické radě (§ 477 o. z.) 

Právní úprava o. z. se v ustanovení § 477 o. z. vypořádává s problematikou členství 

v opatrovnické radě a zejména jeho zánikem. V citovaném ustanovení se též poprvé 

objevuje funkce předsedy opatrovnické rady. 

Dle o. z. je člen opatrovnické rady volen na dobu neurčitou. Jeho funkce zanikne 

skončením opatrovnictví, odstoupením, odvoláním, omezením svéprávnosti nebo smrtí. 

Obdobnou úpravu najdeme i v CC, kde jsou členové rodinné rady určeni soudem na dobu 

                                                 
231 Srov. čl. 234 CCQ. 
232 Srov. čl. 400 CC. 
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trvání poručenství.233 Zánik funkce je v CC definován v zásadě totožně jako v o. z., avšak 

nalezneme zde navíc zbavení funkce jakožto trestní sankce.234 Doba trvání mandátu není 

v CCQ specifikována a dovozuje se tudíž, že je to celá doba trvání opatrovnické rady. 

Zajímavým prvkem v CCQ je povinnost člena opatrovnické rady uskutečnit své 

odstoupení nikoli v nevhodný čas.235 

Explicitní úpravu odvolání člena opatrovnické rady, respektive důvody, které k tomu 

mohou vést, podává pouze CC v čl. 396. Důvody, pro které soud může odvolat člena 

rodinné rady, jsou: dlouhodobá zdravotní indispozice člena, nedbalostní jednání, porušení 

péče řádného hospodáře či podvodné jednání ve vztahu k opatrovanci. Důvodem 

pro odvolání též může být soudní spor či obecný konflikt zájmu mezi členem 

a opatrovancem. Posledním, poměrně širokým důvodem pro odvolání, je zásadní změna 

poměrů na straně člena opatrovnické rady. Úprava dle o. z. je obdobná, neboť k odvolání 

člena může vést porušování povinností, ztráta zájmu o opatrovance nebo konflikt zájmů 

člena rady a opatrovance. 

V případě zániku členství dle CCQ je uzákoněn jasný mechanismus doplnění 

opatrovnické rady dle čl. 229 CCQ. Na uvolněné místo nastupuje náhradník z té rodinné 

větve, ve které se místo uvolnilo, případně je určena opatrovnickou radou osoba ze stejné 

rodinné větve. Pokud ani toto není možné, je vybrán nový člen z druhé větve nebo přítel 

opatrovance. V případě zániku členství dle CC není nutné doplňovat rodinnou radu 

s výjimkou, že by v důsledku zániku členství klesl počet členů rady pod čtyři. Česká 

právní úprava vyžaduje doplnění opatrovnické rady do původního počtu vždy. Tato 

povinnost leží na opatrovníkovi nebo předsedovi opatrovnické rady. Pokud jsou oba 

nečinní, uspořádá doplňující volbu soud.  

V úpravě CC a o. z. je uzákoněna funkce předsedy opatrovnické rady, přičemž CCQ tuto 

funkci nezná. Předseda opatrovnické rady dle o. z. je obligatorně obsazovaná funkce 

v rámci úpravy opatrovnické rady.236 Rodinné radě předsedá dle CC opatrovnický 

                                                 
233 Srov. čl. 399 CC. 
234 Srov. čl. 395 CC. 
235 Srov. čl. 232 CCQ. 
236 Dle § 478 odst. o. z. je předseda opatrovnické rady povinnen doručit zápis o zasedání opatrovnické rady 

opatrovníkovi a soudu. Tato povinnost není s žádnou jinou osobou sdílena a předseda opatrovnické rady ji 



59 

 

soudce,237 nicméně opatrovnický soud může v případě opatrovnictví dospělých osob, 

za splnění dalších podmínek, nechat rodinou radu, aby si zvolila předsedu ze svého 

středu.238 Tento předseda nenahrazuje opatrovnického soudce, avšak organizuje zasedání 

opatrovnické rady bez přítomnosti soudce, se kterým je poté v přímém kontaktu. Český 

zákonodárce se touto konstrukcí pravděpodobně inspiroval, bohužel však již dále 

neupravil, jakým způsobem mandát předsedy opatrovnické rady vzniká. 

17.7. K zasedání opatrovnické rady (§ 478 o. z.) 

Ustanovení § 478 o. z. upravuje zasedání opatrovnické rady. Opatrovnická rada se musí 

scházet stejně jako rada dle CCQ alespoň jedenkrát ročně.239 Rodinná rada dle CC 

se schází dle potřeby,  nicméně vzhledem k povaze rodinné rady bude počet jejích setkání 

per annum větší, jelikož se jedná o orgán výkonný.  

Právní úprava CC zakotvuje oprávnění předsedy rodinné rady ke svolání jejího zasedání 

v čl. 457 CC. Jedná se však pouze o zasedání, kterých se neúčastní opatrovnický 

soudce.240 Ke svolání opatrovnické rady dle CCQ je oprávněn opatrovník, a to za účelem 

vyslovení souhlasu s určitým jeho jednáním. Pokud se rada není schopna sejít, žádá 

opatrovník o souhlas přímo soud.241 

Dle CC není účast opatrovance na zasedáních rodinné rady vyžadována a ani není v CC 

upravena. Obdobně se k problematice staví i CCQ a o. z., které stanoví, že opatrovanec 

má být přizván, nicméně se jeho účast nevyžaduje. 

Ze zasedání opatrovnické rady dle o. z. se vyhotovuje zápis, který je předsedou 

opatrovnické rady doručován opatrovníkovi a soudu. Tato úprava v CC logicky 

absentuje, jelikož všechny zúčastněné subjekty242 jednají na zasedání společně. Quebecký 

občanský zákoník upravuje zápis ze zasedání opatrovnické rady pouze nepřímo. 

                                                 
musí splnit osobně, na rozdíl od povinností dle § 477 o. z. a 478 odst. 1 o. z., kdy danou povinnost může 

splnit i opatrovník 
237 Srov. čl. 400 CC. 
238 Srov. čl. 457 CC. 
239 Srov. čl. 234 CCQ. 
240 Toto se uplatňuje pouze v případě opatrovnictví dospělých osob. 
241 Srov. čl. 239 CCQ. 
242 Soudce, opatrovník, jeho zástupce a členové rodinné rady. 
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Dle čl. 237 CCQ je v případě, že je rozhodnutí opatrovnické rady napadeno, tajemník 

opatrovnické rady, který je dle čl. 228 CCQ odpovědný za zajišťování zápisů o zasedání, 

povinen doručit soudu zápis ze zasedání opatrovnické rady. 

17.8. K opatrovnické radě ve vztahu k opatrovníkovi (§ 479 o. z.) 

Citované ustanovení o. z. upravuje program zasedání opatrovnické rady a procesní 

legitimaci opatrovnické rady ve vztahu k podání návrhu na změnu odměny opatrovníka 

a ve vztahu k podání návrhu na zrušení opatrovnictví či odvolání opatrovníka. 

Ani jedna ze zahraničních právních úprav neřeší konkrétní body programu zasedání 

opatrovnické rady. Program zasedání je tak tvořen dle potřeby, přičemž jeho konkrétní 

body vyplývají ze zákonem vyjmenovaných situací.243 Podobnost k citovanému 

ustanovení můžeme najít v čl. 236 CCQ, kde stejně jako dle o. z., opatrovnická rada 

obdrží soupis jmění opatrovance. Ke srovnání konkrétních oprávnění opatrovnických rad 

více ve výkladu k § 480 o. z. a § 483 o. z. 

Všechny právní úpravy určitým způsobem zapojují opatrovnickou radu do určení výše 

odměny, respektive náhrad nákladů opatrovníka. Dle CCQ je možno přiznat rodičům 

odměnu za správu jmění nezletilého dítěte.244 Výši této odměny určuje soud, který vezme 

v úvahu stanovisko opatrovnické rady. Dle CC rozhoduje rodinná rada o náhradě nákladů 

poručníka.245 Opět lze pozorovat větší pravomoc rodinné rady dle CC, která o odměně a 

náhradách přímo rozhoduje, oproti úpravě dle CCQ a o. z., kde opatrovnické rady 

víceméně pouze vyjadřují své stanovisko ohledně odměny či náhrad. 

Rodinná rada jako taková nemá dle CC explicitní oprávnění navrhovat odvolání 

poručníka. Toto oprávnění lze ovšem dovodit z obecného principu, že poručník je právě 

rodinnou radou určen. Článek 251 CCQ naopak explicitně zmocňuje opatrovnickou radu 

a v případě nutnosti i jen jednoho jejího člena k podání návrhu na odvolání opatrovníka, 

pokud není schopný vykonávat svou funkci, nebo ji nevykonává řádně. Ani jedna ze 

                                                 
243 Srov. čl. 234 CCQ. 
244 Srov. čl. 183 CCQ. 
245 Srov. čl. 401 CC. 
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zahraničních úprav neumožňuje opatrovnické radě navrhovat zrušení opatrovnictví, 

nicméně v případném řízení o zrušení opatrovnictví bude její stanovisko bráno v potaz. 

17.9. K omezení opatrovníka souhlasem opatrovnické rady 

a opatrovnického soudu (§ 480 o. z. a § 483 o. z.) 

Ustanovení § 480 o. z. a 483 o. z. se vztahují k omezení jednání opatrovníka souhlasem 

opatrovnické rady, respektive opatrovnickým soudem. Česká právní úprava je v tomto 

aspektu velmi konkrétní,  neboť až na výjimku § 480 odst. 3 o. z. podává enumerativní 

výčet jednání, která podléhají schválení. 

Dle § 480 odst. 1 písm. a) o. z. vyslovuje opatrovnická rada souhlas se změnou bydliště 

opatrovance. CCQ tuto pravomoc opatrovnické radě nesvěřuje, dle čl. 459 odst. 2 CC 

si bydliště volí sama opatrovaná osoba, je-li dospělá. Písmeno b) a c) citovaného 

ustanovení nejsou v zahraničních právních úpravách uvedeny. 

Odstavec druhý § 480 o. z. omezuje opatrovníka v majetkových operacích opatrovance. 

Obdobný princip se uplatňuje v CCQ. Opatrovník je při dispozicích do 25.000 

kanadských dolarů oprávněn jednat pouze se souhlasem opatrovnické rady, nad 25.000 

kanadských dolarů pouze se souhlasem opatrovnického soudu, který si vyžádá stanovisko 

opatrovnické rady.246 V tomto ustanovení můžeme vidět inspiraci českého zákonodárce 

úpravou CCQ, kdy nižší majetkové operace schvaluje opatrovnická rada 

dle § 480 o. z. a zásadnější majetkové operace schvaluje soud dle § 483 o. z. 

Právní úprava CC naproti tomu opravňuje poručníka jednat v majetkových záležitostech 

více samostatně, na základě dohody s rodinnou radou.247 V ostatních konkrétních 

situacích podléhá jednání poručníka souhlasu rodinné rady.248 

Předobraz odstavce třetího § 480 o. z. lze nalézt v CC, kdy poručník ve spolupráci 

s rodinnou radou nastavuje limity správy majetku opatrovance. Opatrovnická rada si dle 

                                                 
246 Srov. čl. 213 CCQ. 
247 Srov. čl. 501 CC. 
248 Srov. čl. 401 CC, čl. 408 CC, čl. 426 CC, čl. 427 CC, čl. 428 C a čl. 500 CC. 
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CCQ  nemůže přivlastnit rozhodování o jiných záležitostech, než která jsou uvedena 

v zákoně, ačkoli ta jsou definována velmi obecně. 

Mezi další záležitosti, ke kterým je nutný souhlas opatrovnické rady dle CCQ patří  

převod majetku mezi opatrovancem a opatrovníkem a procesní postup při soudních 

řízeních týkajích se opatrovance. Velmi praktickým institutem dle CCQ je možnost 

nahrazení souhlasu opatrovnické rady soudem, pokud je opatrovnická rada nečinná 

dle čl. 238 CCQ. 

Rodinná rada dle CC vydává souhlas při uzavírání manželství osobou nezletilou nebo 

opatrovanou, pokud není jiného příbuzenstva a za stejných okolností při rozvodu 

a souhlasu s adopcí. Dále s podnikáním na účet opatrovance, s oprávněním k platebním 

operacím, správou majetku opatrovance třetí osobou a přijetím či odmítnutím dědictví. 

K jednáním dle § 483 o. z. si opatrovnický soud vyžádá stanovisko opatrovnické rady. 

Dle CCQ poskytuje opatrovnická rada soudu stanovisko ve věcech emancipace, odměny 

za správu jmění, určení životních nákladů opatrovance a jak již bylo řečeno výše, 

k majetkových operacím převyšujícím 25.000 kanadských dolarů. Rodinná rada dle CC, 

jakožto výkonný orgán, konzultativní funkci v zásadě nemá. 

17.10.  K přezkumu rozhodnutí opatrovnické rady (§ 481 o. z.) 

Ustanovení § 481 o. z. upravuje způsob napadnutelnosti rozhodnutí opatrovnické rady. 

Oprávnění k podání takového návrhu vkládá o. z. do rukou opatrovníka, opatrovance 

a členů opatrovnické rady, kteří pro dané rozhodnutí nehlasovali. Právní úprava CC tuto 

možnost nezná, jelikož rodinná rada je společně s opatrovníkem a opatrovnickým 

soudcem v zásadě jedním orgánem, proto je rozhodnutí opatrovnické rady z jejího 

pohledu definitivní. Naproti tomu CCQ v čl. 237 upravuje možnost v desetidenní lhůtě 

napadnout rozhodnutí opatrovnické rady, a to kterékoli osobě s právním zájmem. 

Okruh oprávněných osob je tedy dle CCQ mnohem širší, což lze považovat za částečně 

komplikující, jelikož může docházet k napadání rozhodnutí ze strany osob, které jsou 

rozhodnutím negativně dotčeny, ačkoli rozhodnutí samotné je pro opatrovance přínosné. 

Na druhou stranu toto opatření umožňuje zapojení i dalších osob, které nejsou členy 
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opatrovnické rady, do dění kolem opatrovance. Citované ustanovení je poté moderováno 

tím, že úspěšnost napadnutelnosti je podmíněna existencí vážného důvodu. 

17.11. K výkonu působnosti opatrovnické rady jedinou osobu nebo 

opatrovnickým soudem (§ 482 o. z.) 

Vzhledem k tomu, že ne každý opatrovanec disponuje širokým okruhem osob v rámci 

rodiny či přátel, ustanovení § 482 o. z. upravuje situaci, kdy opatrovnická rada nemůže 

být zřízena. Její působnost pak vykonává pouze jediná osoba nebo opatrovnický soud 

v případě, že není ani takové osoby. Podobnou úpravu obsahuje i CCQ.249 O tom, 

že působnost opatrovnické rady bude vykonávat jediná osoba rozhoduje opatrovnický 

soud na základě objektivních skutečností, jako jsou vzdálenost příbuzných opatrovance 

od jeho osoby, jejich nezájem o něj či prostá nemožnost vhodných osob ujmout 

se členství. V určitých případech může soud o tomtéž rozhodnout i z prostého důvodu, 

že je takové opatření vhodnější, nežli svolávat opatrovnickou radu.250 Rodinná rada 

dle CC je obligatorním institutem opatrovnictví a zřízena být musí.251 V případě 

nedostatku vhodných členů je tento problém překlenut opatřením v rámci čl. 399 CC, 

kdy se členem rady může stát jakákoli osoba, které o opatrovance projevuje zájem, 

což může být i osoba úřední. 

17.12. K členství právnické osoby v opatrovnické radě (§ 484 o. z.) 

Poslední ustanovení o. z. vztahující se k opatrovnické radě upravuje roli právnických 

osob ve vztahu k opatrovnické radě. Ani jedna ze zahraničních právních úprav žádnou 

roli právnickým osobám ve vztahu k opatrovnickým radám nepřiznává, jedná se tady 

o institut ryze český. 

                                                 
249 Srov. čl. 222 CCQ a čl. 225 CCQ. 
250 Srov. čl. 231 CCQ. 
251 Srov. čl. 391 CC a čl. 398 CC. 
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17.13.  K poručenské radě (§ 3022 odst. 2 o. z.) 

Zahraniční právní úpravy přistupují ke společným ustanovením mezi opatrovnickou 

a poručenskou radou opačným principem. Na rozdíl od o. z., který upravuje fungování 

opatrovnické rady osob zletilých a skrze § 3022 odst. 2 o. z. tuto úpravu rozšiřuje 

i na institut poručenství, CCQ a CC skrze čl. 287 CCQ, respektive čl. 445 CC stanoví, 

že úprava poručenství se aplikuje i na opatrovnictví v rozsahu dle zákona.  

Z výše popsaného rozdílu vyplývá, že ustanovení o opatrovnictví dle o. z. se prakticky 

bez dalšího aplikují na poručenství osob nezletilých. Tento mechanismus nelze považovat 

za zcela vhodný, jelikož potřeby a zájmy osob nezletilých jsou často rozdílné od 

opatrovanců dospělých. V tomto směru zahraniční právní úpravy naopak prakticky 

upravují poměry nezletilců a dále určují odlišnosti při opatrovnických radách osob 

plnoletých, respektivy nesmišují institut opatrovnické a poručenské rady pod jeden.  

Při srovnání české a zahraniční právní úpravy je z pohledu o. z. zcela irelevantní, zdali 

srovnáváme úpravu poručenských rad nezletilců nebo opatrovnických rad osob 

dospělých. Obecně lze tedy shrnout, že závěry ohledně opatrovnické rady dle o. z. jsou 

totožné se závěry ohledně rady poručenské. Komparace probíhala mezi úpravou 

opatrovnické rady dle o. z., jež je platná i pro nezletilce a zahraničními právními 

úpravami, které upravují poměry nezletilců a teprve ty modifikují pro plnoleté 

opatrovance. Tento přístup zahraničních právních úprav lze považovat za vhodnější, 

jelikož obě zahraniční úpravy poměrně široce upravují postavení poručenských rad na 

rozdíl od úpravy dle o. z., který postavení poručenských rad žádným způsobem dále 

neupravuje. 

18. Závěr 

Závěr této diplomové práce bude rozdělen na dvě části. První z nich se bude zabývat 

obecnými výstupy týkajícími se úpravy opatrovnické rady v o. z. Druhá se zaměří na 

konkrétní doporučení týkající se možných změn právní úpravy opatrovnické rady v o. z., 

která by vyjasnila problematické okruhy fungování opatrovnické rady. 
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Opatrovnická rada je v českém právním řádu novým institutem, ačkoli důvodová zpráva 

k o. z. odkazuje na tradici tzv. poručenských rad dle ABGB. Přestože je možné nalézt 

v obou institutech jisté podobnosti, úprava opatrovnické rady dle o. z. se od úpravy 

poručenských rad ve všech zásadních aspektech liší. 

Za přijatelnější trvzení důvodové zprávy k o. z. lze považovat inspiraci zahraničními 

právními úpravami, konkrétně francouzským a quebeckým občanským zákoníkem. 

Zásadním problémem nicméně zůstává převzetí určitých mechanismů či institutů ze 

zahraničních právních úprav bez jejich bližšího rozpracování, což ve svém důsledku vede 

k nejasnostem při aplikaci o. z. na straně adresátů právní normy. Na zahraniční právní 

úpravu místy odkazuje pouze jeden komentář, a to Ptáčkův252 a pouze na quebecký 

občanský zákoník. 

Právní úprava opatrovnické rady je svými třinácti paragrafy velmi komplexní, avšak 

některé vnitřní instituty ponechává upraveny velmi nekonkrétně, nejasně či dokonce 

konfliktně.253 Bez bližšího zájmu o. z. zůstal například institut náhradnictví, volba 

předsedy opatrovnické rady a definice přátelství. Zákonodárce dále nepředpokládal určité 

eventuality, které v praxi povedou k patovým situacím, jež mohou negativně ovlivnit 

zájmy opatrovance. Řešení těchto situacích tak bylo přeneseno na opatrovnické soudy, 

které budou muset svým výkladem právní úpravu doplnit. Tato procedura bude ovšem 

časově náročná a do vytvoření ustálené judikatury budou opatrovnické případy zcela jistě 

rozhodovány rozdílně. 

Navzdory výše uvedeným závěrům o částečně nedokonalé právní úpravě opatrovnické 

rady v o. z. má opatrovnická rada jako taková z mého pohledu v českém právním 

prostředí jistě své místo. Pokud bude plnit úkoly jí svěřené v nejlepším zájmu 

opatrovance, bude se jednat o institut, který na straně opatrovnických soudů zkvalitní 

rozhodovací činnost, sníží libovůli v rozhodování opatrovníka a tím zefektivní 

prosazování zájmů opatrovance. 

                                                 
252 PTÁČEK, Lubomír in MELZER, Filip; TÉGL, Petr. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2014. Svazek III. § 419 – 654. ISBN 978-80-7502-003-1. 
253 Konflikt právním norem lze pozorovat mezi § 482 odst. 1 o. z. a § 49 odst. 1 ZŘS ohledně osoby 

oprávněné podat návrh ve věci výkonu působnosti opatrovnické rady jednou osobou. 
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V následujících odstavcích budou navrženy a stručně odůvodněny možné změny právní 

úpravy opatrovnické rady v o. z. tak, aby se zlepšila její akceschopnost a srozumitelnost 

pro adresáty právní normy. U ustanovení § 479 o. z. a § 481 o. z. nejsou navrženy žádné 

změny. 

K ustavující schůzi opatrovnické rady (§ 472 o. z.) 

Bylo by vhodné doplnit mezi osoby oprávněné žádat o ustavení opatrovnické rady též 

opatrovníka, jelikož opatrovnická rada by neměla být vnímána pouze jako kontrolní 

nebo sankční opatření vůči jeho osobě, ale též jako institut, který může napomáhat 

opatrovníkovi při jeho činnosti. Dle CCQ je opatrovník oprávněn žádat o svolání 

opatrovnické rady. 

V o. z. nebo v ZŘS by mělo být zakotveno, že v případech, kdy opatrovanec není schopen 

projevit vůli, má mu být ustanoven kolizní opatrovník, který zhodnotí vhodnost podání 

žádosti o ustavení opatrovnické rady. Za současné právní úpravy je toto právo 

opatrovanci v zásadě upřeno. 

V případech, kdy je opatrovník osobou blízkou opatrovanci nebo jeho přítelem, měl by  

takový opatrovník být oprávněn účastnit se schůze k ustavení opatrovnické rady. 

Současná právní úprava toto sice explicitně nevylučuje, nicméně možnost účasti takového 

opatrovníka na schůzi k ustavení opatrovnické rady lze dovozovat pouze z jazykového 

výkladu § 472 odst. 2 o. z. 

V právní úpravě chybí definice „přítele“. Tento neurčitý právní termín bude za současné 

právní úpravy vykládán opatrovnickými soudy. Vzhledem k tomu, že citový vztah mezi 

dvěmi osobami označovaný jako přátelství má každá fyzická osoba nastaven odlišně, 

bude obtížné skutečné přátele bezpečně identifikovat, a to obzvláště v případech, kdy se 

opatrovanec nebude k jejich osobě schopen vyjádřit. 

K volbě členů opatrovnické rady (§ 473 o. z.) 

Komentáře k o. z. v zásadě vylučují zvolení členem opatrovnické rady osobu, která není 

přítomná na schůzi k ustavení opatrovnické rady. Tato restrikce je zcela zbytečná, pokud 

dotyčná osoba vysloví se svým zvolením souhlas.  
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Institut náhradnictví není v o. z. jakkoli rozpracován, což považuji za zásadní nedostatek. 

Zákonodárce pravděpodobně převzal institut náhradnictví z CCQ, ovšem bez dalšího. 

Bylo by vhodné převzít úpravu fungování náhradníků z CCQ. Ustavující schůze by volila 

dvě skupiny náhradníků. Jednu pro osoby opatrovanci blízké a druhou pro jeho přátele. 

Tito náhradníci, kteří by měli určené pořadí, by poté nastupovali do opatrovnické rady 

dle toho, ze které skupiny osob byl člen, jehož členství zaniklo. 

Ustanovení § 473 o. z. klade důraz na rovnoměrné zastoupení osob uvedených 

v § 472 o. z. v opatrovnické radě, pokud je to možné. Fakt, že rovnoměrné zastoupení 

dotyčných osob je možné, nemusí nutně znamenat, že je vhodné. Bylo by praktické 

změnit právní úpravu v tom smyslu, že při volbě musí být dbáno jak možnosti zvolit obě 

skupiny osob dle § 472 o. z., tak vhodnosti takového složení opatrovnické rady. 

Jako předpoklad pro volitelnost do opatrovnické rady je v citovaném ustanovení uvedena 

absence střetu zájmů mezi kandidátem na člena opatrovnické rady a opatrovancem. 

Je nepochybné, že střet zájmu může být zásadní překážkou členství, nicméně by měl být 

řešen až ad hoc při konkrétní situaci. Diskvalifikovat uchazeče o členství na základě 

hypotetického střetu zájmu, který se v důsledku nemusí jakkoli projevit, je příliš 

formalistické. Osoby přítomné na ustavující schůzi by měly mít dostatečný přehled o dění 

kolem opatrovance na to, aby osobu, která by mohla být ve střetu zájmů, do opatrovnické 

rady nezvolili. Následný střet zájmů je možné dostatečně řešit dle § 476 o. z. a 477 o. z. 

Dle CCQ nejsou na kandidáty kladeny jakékoli speciální požadavky mimo podmínku 

příbuzenství.  

Posledním doporučením pro ustanovení § 473 o. z. je upravení možnosti opatrovníka být 

zvolen zapisovatelem ustavující schůze nebo náhradníkem opatrovnické rady, pokud je 

osobou blízkou opatrovanci nebo jeho přítelem. Po dobu výkonu funkce opatrovníka by 

tento nemohl nastoupit do opatrovnické rady při zániku funkce člena a hledělo by se na 

něj, jako by náhradníkem zvolen nebyl. 

K rozhodování opatrovnické rady (§ 474 o. z.) 

Z pohledu právní jistoty by opatrovnická rada měla mít fixní počet členů, který by měl 

být určen na ustavující schůzi. Pokud by se měl počet členů rady změnit, měla by se 
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opatrovnická rada rozpustit formou rezignace všech nebo většiny členů a měla by být 

ustavena opatrovnická rada nová. 

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí opatrovnické rady musí být přijata nadpoloviční 

většinou přítomných členů,254 bude pravděpodobné, že rozhodnutí sudých 

opatrovnických rad často skončí jejich nepřijetím, ačkoli pro nepřijetí nebude hlasovat 

většina členů opatrovnické rady. Tento mechanismus dává silné postavení zastáncům 

status quo ve věcech opatrovance. Bylo by vhodné udělit po vzoru CC rozhodující hlas 

pro připad jejich rovnosti předsedovi opatrovnické rady. Tímto opatřením bude zvýšena 

akceschopnost opatrovnické rady, avšak nedojde k omezení obrany přehlasovaného 

křídla členů, jelikož ti budou nadále disponovat procedurou dle § 481 o. z. 

Určitá jednání opatrovníka jsou dle § 480 o. z. podmíněna souhlasem opatrovnické rady. 

V případě, že se opatrovnická rada nebude schopna sejít, je opatrovník, minimálně 

v časovém horizontu, ve kterém je potřeba danou situaci reálně řešit, v zásadě bezmocný. 

Dle CCQ je v takové situaci opatrovník oprávněn požádat opatrovnický soud, aby rozhodl 

namísto opatrovnické rady. Toto opatření by bylo schopno alternovat proceduru 

dle § 477 odst. 2 o. z. 

K zápisu o volbě členů opatrovnické rady (§ 475 o. z.) 

Určení osoby zapisovatele je obligatorním procesním krokem ustavující schůze 

opatrovnické rady. Pokud zapisovatel není určen, ustavující schůze opatrovnickou radu 

nezvolí. Této situaci by bylo vhodné předcházet. Proto lze navrhnout, aby dle analogie 

ZOK v případě, že zapisovatel nebude určen osobami přitomnými na ustavující schůzi, 

byl tento určen opatrovníkem z osob přítomných na ustavující schůzi. Případné protesty 

vůči tomuto opatření nejsou vyloučeny. 

Pro obecnou známost obsahu zápisu by bylo vhodné, aby ho zapisovatel doručil nejen 

opatrovníkovi a soudu, ale též všem osobám přítomným na ustavující schůzi. Toto 

opatření umožní všem osobám podat případné protesty vůči jeho znění nebo dokonce 

navrhnout v případě zásadnějších pochybení soudu postup dle § 476 o. z. 

                                                 
254 U tříčlenné opatrovnické rady nadpoloviční většinou všech členů. 
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Zákon neupravuje jakoukoli povinnost osob majících zájem na účasti na ustavující schůzi 

prokázat svou totožnost. Tato povinnost by měla být uzákoněna, jelikož se jedná o jediný 

prostředek pro následnou kontrolu zápisu opatrovnickým soudem. Dle současné právní 

úpravy je povinnost osob se legitimovat pouze implicitně dovozována. 

S ohledem na výše uvedené by náležitostí zápisu též mělo být určení pořadí náhradníků, 

aby bylo určitelné, v jakém pořadí budou případně do opatrovnické rady vstupovat. 

Dále příslušnost zvolených osob buď ke skupině osob opatrovanci blízkých nebo jeho 

přátel, aby opatrovnický soud byl schopen zhodnotit rovnoměrnost zastoupení osob 

uvedených v § 472 o. z. v opatrovnické radě. V poslední řadě by měl zápis uvádět 

informaci o zvolení předsedy opatrovnické rady, který by měl být kvůli nejvyšší možné 

míře legitimity volen ustavující schůzí. 

K prohlášení volby za neplatnou (§ 476 o. z.) 

Zákon formuluje podmínky prohlášení volby za neplatnou jako „takové porušení zákona, 

že v důsledku toho hrozí opatrovancova újma“. V takovém případě je soud oprávněn 

prohlásit volbu za neplatnou, a je tedy nadán významnou diskreční pravomocí. Není 

důvod vázat na sebe porušení zákona a opatrovancovu újmu. Opatrovnický soud by měl 

sám zhodnotit, zda je vhodné prohlásit volbu za neplatnou, ať již z důvodu porušení 

zákona, nebo kvůli podezření, že opatrovanci hrozí újma. Ta totiž může opatrovanci 

bezesporu hrozit i v případě, že zákon porušen nebude. 

Dle odstavce druhého citovaného ustanovení může opatrovnický soud pozastavit výkon 

práv člena, jsou-li pro to vážné důvody. Zde naopak postrádá diskreční pravomoc soudu 

smysl. Jsou-li pro to vážné důvody, měl by soud jednat a obligatorně, nikoli fakultativně, 

pozastavit výkon práv člena až do pravomocného rozhodnutí. 

Ke členství v opatrovnické radě (§ 477 o. z.) 

Členství v opatrovnické radě je dobrovolné a člen může kdykoli rezignovat. Toto libovůle 

člena může jít k tíži opatrovance a měla by být omezena podmínkou, že rezignace člena 

nebude učiněna v nevhodný okamžik podle vzoru čl. 232 CCQ. 

Diskreční pravomoc soudu dle § 477 odst. 2 opět působí nelogicky. Opatrovnický soud 

by měl obligatorně odvolat člena opatrovnické rady, který závažně nebo opakovaně 
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poruší své povinnosti. V případě zachování diskreční pravomoci, by soud mohl odvolat 

člena, který poruší své povinnosti bez dalších specifikací, o jaká porušení se jedná. 

Povinnost zajistit doplnění opatrovnické rady dle § 477 odst. 3 leží na opatrovníkovi a 

předsedovi opatrovnické rady. Uložení této povinnosti dvěma subjektům může způsobit 

svolání dvou schůzí, na kterých se budou volit noví členové opatrovnické rady. Bylo by 

vhodnější ponechat tuto povinnost pouze na opatrovníkovi, jelikož v případě jeho 

nečinnosti by volbu nařídil opatrovnický soud. 

K zasedání opatrovnické rady (§ 478 o. z.) 

V předmětném ustanovení lze doporučit pouze technickou úpravu, která by umožnila 

doručit zápis ze zasedání opatrovnické rady opatrovníkovi a soudu kromě předsedy 

opatrovnické rady též kterémukoli jejímu pověřenému členovi, a to v případech, kdy se 

předseda opatrovnické rady neúčastnil jejího zasedání. 

K omezení opatrovníka souhlasem opatrovnické rady (§ 480 o. z.) 

Viz závěry k ustanovení § 474 o. z. 

K výkonu působnosti opatrovnické rady jedinou osobu nebo opatrovnickým soudem 

(§ 482 o. z.) 

Toto ustanovení je v konfliktu s § 49 ZŘS. Zatímco o. z. nelimituje, kdo je v návrhu 

označen za osobu, která má působnost opatrovnické rady vykonávat, dle ZŘS se 

navrhovatel musí shodovat s navrženou osobou. Pro restriktivní úpravu dle ZŘS nevidím 

důvod, a proto by ustanovení § 49 ZŘS mělo být změněno v tom smyslu, že osoba 

podávající návrh nemusí navrhovat sama sebe. 

K omezení opatrovníka souhlasem opatrovnického soudu (§ 483 o. z.) 

U předmětného ustanovení lze přemýšlet o vypuštění poslední části odstavce druhého 

písmena f) „a opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas“. Současná 

právní úprava znemožňuje při bežných příležitostech darování opatrovancům, kteří by 

pravděpodobně v dané situaci dar poskytli, avšak nemohou, jelikož jim to jejich stav 

nedovoluje, respektive nejsou schopni úsudku nebo projevení souhlasu. Pokud by 
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opatrovníci v takových situacích vždy kontaktovali soud, agenda opatrovnických soudů 

by byla zcela zahlcena schvalováním darů k nejrůznějším příležitostem. 

Ke členství právnické osoby v opatrovnické radě (§ 484 o. z.) 

Možnost účasti právnických osob v opatrovnických radách lze považovat obecně 

za přínosnou, avšak pokud se mají stát jejími členy, měly by projít standardní volební 

procedurou. Text § 484 odst. 2 o. z. by měl konkretizován tak, že „právnická osoba má 

právo být zvolena členem opatrovnické rady“. 

K poručenské radě (§ 3022 o. z.) 

Ponechání úpravy poručenských rad dle o. z. pouze na odkazu o použití ustanovení 

o opatrovnictví je s ohledem na specifika opatrovnictví, respektive poručenství 

nezletilých nedostačující. Právní úprava poručenských rad by měla více reflektovat 

potřeby a zájmy nezletilých a speciálními ustanoveními rozpracovat specifické aspekty 

péče o nezletilé. Zákonodárce v případě poručenských rad šel proti principu, dle kterého 

v případě, kdy je třeba zvýšené ochrany dospělého jedince, tím spíše bude potřeba 

ochrany nezletilého. Opatrovnická rada dle CCQ a rodinná rada dle CC jsou právě 

na tomto principu, z mého pohledu zcela správně, postaveny. 
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21. Přílohy 

21.1. Vybraná ustanovení CC 

Article 17-3  

The applications concerning the acquisition, loss of the French nationality, or to be 

reinstated into that nationality, as well as declarations of nationality, may, under the 

conditions provided for by statute , be made without authorization from the age of sixteen. 

A minor under sixteen must be represented by the person or persons who exercise parental 

authority over him. Likewise, must also be represented any minor whose mental or 

physical impairments prevent him from expressing his intent. The impediment is 

established by the judge of tutorships sua sponte, on application of a member of the family 

of the minor, or on application of the State Prosecutor’s office, upon presentation of a 

certificate issued by a physician specialist selected from a list drawn up by the State 

Prosecutor’s office. When the minor mentioned in the preceding paragraph is placed 

under tutorship, he is represented by the tutor authorized to this end by the family council. 

Article 73  

The authentic act of consent of the father and mother, or grandfathers and grandmothers 

or, failing them, of the family council shall contain the first names, names, professions, 

and domicile of the future spouses and of all those who concurred in the act, as well as 

their degree of relationship. Except in the case provided for in Article 159 of the Civil 

Code, that act of consent shall be drawn up either by a notary or by the officer of civil 

status of the domicile or residence of the ascendant and, abroad, by the French diplomatic 

or consular agents. When it is drawn up by an officer of civil status, it must be legalized 

only when it is to be produced before foreign authorities, save as otherwise provided in 

international conventions. 

Article 76  

The act of marriage shall state: 1° The first names, names, occupations, ages, dates and 

places of birth, domiciles and residences of the spouses; 2° The first names, names, 

occupations and domiciles of the fathers and mothers; 3° The consent of the fathers and 

mothers, grandfathers and grandmothers and that of the family council, when they are 

required; 4° The first names and name of the previous spouse of each spouse; 5° 

[repealed] 6° The declaration of the contracting parties that they take each other for 

spouse, and the pronouncement of their being united by the officer of civil status; 7° The 

first names, names, occupations, domiciles of the witnesses and their capacity as adults; 

8° The declaration, made upon the question prescribed by the preceding Article, that a 

marriage contract was made or not and, as far as possible, the date of the contract if it 

exists, as well as the name and place of residence of the notary who received it; the whole 

on pain against the officer of civil status of the fine specified in Article 50. In the event 

the declaration was omitted or erroneous, the correction of the act, as to the omission or 
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mistake, may be requested by the State prosecutor, without prejudice to the rights of the 

parties concerned, under Article 99. 9° If there is occasion, the declaration that an act of 

designation of the applicable law was made in accordance with The Hague Convention 

of 14 March 1978 on the law applicable to matrimonial regimes, as well as the date and 

place of signature of that instrument and, where appropriate, the name and capacity of the 

person who drew it. In the margin of the act of birth of each spouse, mention shall be 

made of the celebration of the marriage and of the name of the spouse. 

Article 156  

An officer of civil status who would have celebrated marriages contracted by sons or 

daughters who have not reached the full age of eighteen years, without the consent of the 

fathers and mothers, that of the grandfathers or grandmothers and that of the family 

council, when it is required, being mentioned in the written act of marriage, shall be 

sentenced to the fine specified in Article 192 of the Civil Code, at the suit of the parties 

concerned or of the State prosecutor of the tribunal de grande instance of the 

arrondissement where the marriage was celebrated. 

Article 159  

If there are no father, or mother, or grandfathers, or grandmothers, or where all are unable 

to manifest their will, minors of eighteen years may not contract marriage without the 

consent of the family council. 

Article 160  

If the present residence of those of the ascendants of a minor under eighteen of whom the 

death is not established is unknown and where the ascendants have not been heard from 

for one year, the minor shall make a declaration of it under oath before the judge of 

tutorships of his residence, with the assistance of his clerk, in his chambers, and the judge 

of tutorships shall place it on record. The judge of tutorships shall give notice of that oath 

to the family council which shall rule on the application for authorization to marry. 

However, the minor may give the oath directly in the presence of the members of the 

family council. 

Article 174  

In the absence of any ascendant, the brother or sister, the uncle or aunt, a first-cousin, of 

full age, may raise an objection only in the following two instances: 1° Where the consent 

of the family council, required by Article 159, was not obtained; 2° Where the objection 

is based upon the state of insanity of the future spouse; that objection, the withdrawal of 

which may be unconditionally decided by the court, may be accepted only on condition 

that the objecting party shall induce a tutorship of adults and shall have a decision 

thereupon within the period fixed by judgment. 

Article 175  
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In the two cases provided for by the preceding Article, the tutor or curator may not, as 

long as the tutorship or curatorship lasts, raise an objection unless he is so authorized by 

the family council, which he may convene. 

Article 249  

Where a petition for divorce must be brought in the name of an adult under tutorship, it 

shall be lodged by the tutor with the authorization of the family council if it has been 

established or of the tutorship judge. It shall be brought after advice from the attending 

physician and, as far as possible, after the person concerned has been heard by the family 

council or the judge, according to the circumstances. An adult under curatorship shall 

bring the action himself with the assistance of the curator. 

Article 349  

As regards the wards of State whose parents did not consent to an adoption, consent shall 

be given by the family council of those wards. 

Article 388  

A minor is an individual of either sex who has not yet reached the full age of eighteen 

years.  

Article 388-1  

In all proceedings relating to him, a minor capable of discernment may, without prejudice 

to the provisions contemplating his intervention or consent, be heard by the judge or, 

when his interest acquires it, the person appointed by the judge for that purpose. This 

hearing is of right when the minor demands it. When the minor refuses to be heard, the 

judge weighs the justification for this refusal. He may be heard alone, with a counsel or a 

person of his choice. Where that choice does not appear to be consonant with the interest 

of the child, the judge may appoint another person. The hearing of the minor does not 

confer on him the status of a party to the proceedings. The judge makes sure that the 

minor has been informed of his rights to be heard and to be assisted by a lawyer.  

Article 388-2  

When, in the proceedings, the interests of a minor appear to be in conflict with those of 

his legal representatives, the judge of tutorships as provided for in Article 389-3, or, 

failing which, the judge who is seized of the case shall appoint an ad hoc administrator 

who has the responsibility to represent him.  

Article 388-3  

The judge of tutorships and the State prosecutor exercise a general oversight of the legal 

administrations and of the tutorships in their jurisdiction. The legal administrators, tutors, 

and other tutelary organs are bound to comply with their summons and to communicate 

to them any information they require. The judge may issue against them injunctions and 
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sentence those who do not comply to pay the civil fine, as provided in the Code of Civil 

Procedure.  

 

Article 389  

If the parental authority is exercised in common by the two parents, they are the legal 

administrators. In other cases, the legal administration belongs to the parent who exercises 

the parental authority.  

Article 389-1  

The legal administration is pure and simple when the two parents exercise parental 

authority in common.  

Article 389-2  

The legal administration is under the review of the judge of tutorships when one of the 

two parents is deceased or is deprived of the exercise of the parental authority, and when 

there is a unilateral exercise of the parental authority.  

Article 389-3  

The legal administrator shall represent the minor in all civil acts, except in those cases in 

which statutory law or usage authorizes minors to act alone. When his interests are 

opposed to those of the minor, he must have the judge of tutorships appoint an ad hoc 

administrator. If the legal administrator fails to do this, the judge may make this 

appointment upon the demand of the State prosecutor, of the minor himself, or sua sponte. 

Assets that have been donated or bequeathed to the minor on the condition that they be 

administered by a third party are not subject to the legal administration. The third-party 

administrator has the powers entrusted to him by the act of donation or by the testament; 

otherwise, he has the powers of a legal administrator under judicial supervision.  

Article 389-4  

In the legal administration pure and simple, each of the parents is deemed, with respect 

to third parties, to have received from the other the power to accomplish alone those acts 

for which a tutor would need no authorization.  

Article 389-5  

In the legal administration pure and simple, parents together accomplish acts that a tutor 

could only do with the authorization of the family council. If the parents do not agree, the 

act must be authorized by the judge of tutorships. Even if the parents agree, they cannot 

sell by private agreement, nor contribute to a partnership an immovable or a business 

concern that belongs to the minor, nor borrow in his name, nor renounce a right on his 

behalf, without the authorization of the judge of tutorships. The same authorization is 
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required for the amicable partition and the statement of liquidation must be approved by 

the judge of tutorships. If the act causes a prejudice to the minor, the parents are liable for 

it solidarily.  

Article 389-6  

In the legal administration under judicial supervision, the administrator must obtain the 

authorization of the judge of tutorships to accomplish acts that a tutor could do only with 

an authorization. He may do other acts alone.  

Article 389-7  

The rules of tutorship, for the rest, apply to the legal administration, with the adjustments 

resulting from the fact that the legal administration involves neither a family council nor 

a subrogated tutor, and without prejudice to the rights that the father and mother have 

under the title "Parental Authority," in particular regarding the education of the child and 

the usufruct of his assets.  

Article 389-8  

A minor of sixteen years of age may be authorized, by his two parents who exercise the 

parental authority in common or by his legal administrator under judicial supervision with 

the authorization of the judge of tutorships, to accomplish alone acts of administration 

necessary for the needs to create and manage an individual private limited liability 

company or a one-person partnership. Acts of alienation may be carried out only by his 

two parents or, failing that, by his legal administrator under judicial supervision with the 

authorization of the judge of tutorships. The authorization referred to in the first paragraph 

takes the form of an act under private signature or of a notarial act and includes the list of 

acts of administration that the minor may accomplish.  

Article 390  

The tutorship opens when both the father and mother die or are deprived of the parental 

authority. It also opens for a child whose filiation is not legally established. There are no 

derogations to the particular statutes that govern the service of social assistance to 

children.  

Article 391  

In the case of the legal administration under judicial supervision, the judge of tutorships 

may, at any time, either sua sponte, or upon the demand of the parents or affines or of the 

state prosecutor's office, decide to open the tutorship after having heard or summoned, 

except in case of emergency, the legal administrator. The legal administrator may not, 

after the demand and until the final judgment, except in a case of an emergency, make 

any act that would require the authorization of the family council if the tutorship were 

open. The judge of tutorships may also decide, but only for serious cause, to open the 

tutorship in the case of the pure and simple legal administration. In both cases, if the 
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tutorship is opened, the judge of tutorships calls together the family council, which may 

either appoint as tutor the legal administrator or appoint another person tutor.  

Article 392  

If a child is acknowledged by one of his two parents after the opening of the tutorship, 

the judge of tutorships may, upon demand by that parent, decide to replace the tutorship 

with legal administration as per article 389-2.  

Article 393  

Without prejudice to the provisions of article 392, the tutorship ends upon the 

emancipation of the minor or at his majority. It also ends when a judgment of mainlevée-

release has acquired the force of res judicata or in case of the death of the person 

concerned.  

Article 394  

Tutorship, as a protection owed to the child, is a public responsibility. This protection is 

a duty of the families and of the public community.  

Article 395  

May not exercise the different duties of tutorship: 1° Unemancipated minors, unless they 

are the father or the mother of the minor under tutorship; 2° Adults who benefit from a 

measure of legal protection provided under the present Code; 3° Persons from whom the 

parental authority has been taken away; 4° Persons to whom the exercise of the duties of 

tutorship is forbidden by Article 131-26 of the Penal Code.  

Article 396  

Any tutorship responsibility may be withdrawn on the grounds of unfitness, negligence, 

misconduct, or fraud of the person to whom it has been entrusted. It may also be 

withdrawn if litigation or a conflict of interests prevents the holder of the responsibility 

from exercising it in the interest of the minor. A person to whom a tutorship responsibility 

has been entrusted may be replaced if there is a significant change in his own situation.  

Article 397  

The family council rules on impediments, withdrawals and replacements that concern the 

tutor and the subrogated tutor. The judge of tutorships rules on those that involve the other 

members of the family council. A tutorship charge may be withdrawn, by one who has 

entrusted it, only after its holder has been heard or summoned. The judge may, if he 

determines that there is an emergency, order provisional measures in the interest of the 

minor.  

Article 398  
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Even if there is a testamentary tutor and the tutorship is not vacant, the tutorship is 

organized with a family council.  

 

Article 399  

The judge of tutorships appoints the members of the family council for the duration of 

the tutorship. The family council consists of at least four members, including the tutor 

and the subrogated tutor, but excluding the judge. The family council may include as 

members the parents and affines of the father and mother of the minor, as well as any 

person, residing in France or abroad, who manifests an interest for the minor. The 

members of the family council are chosen on the basis of the interest of the minor and 

according to their fitness, the habitual relations they maintained with the father or mother 

of the minor, the emotional bonds they have with the minor, as well as their availability. 

The judge must avoid, as much as possible, leaving either the maternal or paternal branch 

without representation.  

Article 400  

The judge of tutorships presides at the family council. Its resolutions are adopted by a 

vote of its members. However, the tutor or the subrogated tutor, when he replaces the 

tutor, does not vote. If the votes are equally divided, the judge has the casting vote.  

Article 401  

The family council decides on the general conditions of support and education of the 

minor, taking into account the wishes that the father and mother might have expressed. It 

decides on the indemnities that may be paid to the tutor. It makes decisions and gives the 

tutor the necessary authorizations for the management of the assets of the minor, in 

conformity with the provisions of Title XII. The family council authorizes the minor who 

is sixteen years old to accomplish by himself acts of administration necessary for the 

needs to create and manage an individual private limited liability company or a one-

person partnership. The authorization provided in the preceding paragraph takes the form 

of an act under private signature or of a notarial act and includes the list of acts of 

administration that the minor may carry out.  

Article 402  

The deliberations of the family council are null when they are affected by dol, deceit or 

fraud or when substantive formalities have been omitted. The nullity is cured by a new 

deliberation having the effect of a confirmation under Article 1338. The action in nullity 

may be exercised by the tutor, the subrogated tutor, the other members of the family 

council, and the State prosecutor within two years from the resolution as well as by the 

minor who has become an adult or who has been emancipated within two years of his 

majority or his emancipation. Prescription does not run in case of dol, deceit or fraud so 

long as the fait that is the source of it has not been discovered. Acts accomplished based 

on a resolution that has been annulled are themselves annullable in the same way. The 
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time period runs nevertheless from the date of the act and not from the date of the 

resolution.  

Article 403  

The individual right to choose a tutor, whether or not a parent of the minor, belongs only 

to the survivor of the father and mother if he or she has kept, as of the date of his or her 

death, the exercise of the parental authority. This choice can be made only in testamentary 

form or in a special declaration before a notary. The choice is binding on the family 

council unless the interest of the minor requires that it be set aside. The tutor named by 

the father or mother is not bound to accept the tutorship.  

Article 404  

If there is no testamentary tutor or if the person named in this capacity comes to cease his 

functions, the family council names a tutor for the minor.  

Article 405  

The family council may, in consideration of the situation of the minor, of the fitness of 

the persons involved, and the qualities of the patrimony to be administered, appoint 

several tutors to exercise together the measure of protection. Each tutor is deemed, with 

respect to third parties, to have received from the others the power to accomplish alone 

those acts for which a tutor would require no authorization. The family council may 

decide to divide the exercise of the tutorship between one tutor in charge of the person of 

the minor and another tutor in charge of the management of his assets, or to entrust the 

management of certain particular assets to an ancillary tutor. Unless otherwise decided 

by the family council, the tutors appointed under the second paragraph are independent 

and not responsible to each other. Nevertheless they inform each other of the decisions 

that they make.  

Article 406  

The tutor is appointed for the duration of the tutorship.  

Article 407  

Tutorship is a personal duty. It does not pass on to the heirs of the tutor.  

Article 408  

The tutor takes care of the person of the minor and represents him in all acts of civil life, 

except in those instances where a statute or usages allow the minor to act on his own. He 

represents the minor in court. Nevertheless, he may assert, as plaintiff or defendant, the 

extra patrimonial rights of the minor only after authorization or upon direction of the 

family council. The family council may also order the tutor to withdraw his demand or 

abandon the action, or to compromise. The tutor manages the assets of the minor and 

gives an account of his management in conformity with the provisions of Title XII. The 
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tutor, after authorization by the family council, carries out the acts of disposition 

necessary for the needs to create and manage an individual private limited liability 

company or a one-person partnership.  

Article 408-1 

 The assets or rights of a minor may not be transferred into a fiduciary patrimony.  

Article 409  

The tutorship may entail a subrogated tutor named by the family council from among its 

members. If the tutor is a relative or affine of the minor in one branch, the subrogated 

tutor is chosen, as far as possible, from the other branch. The responsibility of the 

subrogated tutor ends on the same date as that of the tutor.  

Article 410  

The subrogated tutor oversees the exercise of the tasks of the tutorships and represents 

the minor when the minor's interests are in opposition to those of the tutor. The subrogated 

tutor is informed and consulted before any substantial act is accomplished by the tutor. 

On pain of being personally liable to the minor, he oversees the acts made by the tutor as 

tutor and without delay informs the judge of tutorships if he determines that faults have 

been committed in carrying out the tasks of the tutorship. He does not replace as a matter 

of law the tutor when the latter's functions end; but he is bound, upon the same liability, 

to cause the appointment of a new tutor.  

Article 411 

 If the tutorship remains vacant, the judge of tutorships refers the matter to the public 

agency with jurisdiction over social aid to children. In that case, the tutorship involves 

neither a family council nor a subrogated tutor. The person appointed to exercise this 

tutorship has, over the assets of the minor, the powers of a legal administrator under 

judicial supervision.  

Article 412  

All the organs of the tutorship are liable for harm resulting from any fault whatever that 

they commit in the exercise of their function. When the fault at the origin of the harm is 

committed in the organization and functioning of the tutorship by the judge of tutorships, 

by the chief clerk of the tribunal of grande instance, or by the clerk, the action in liability 

is brought against the State, which has an action for indemnity against the judge of 

tutorships. Article 413 This action in liability prescribes in five years from the majority 

of the interested person, even if the management continued beyond that date, or from the 

end of the measure [of protection] when that occurs. 

Article 414  
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Majority is fixed at the full age of eighteen years; at this age, everyone is capable of 

exercising the rights he enjoys.  

Article 414-1  

To make a valid act, one must be of sound mind. Those who seek the nullity on this 

ground must prove the existence of a mental disturbance at the time of the act.  

Article 414-2  

During his lifetime, the action in nullity may be brought only by the person immediately 

concerned. After his death, the acts he had made, other than donations inter vivos and the 

testament, may be attacked only by his heirs for unsoundness of mind in the following 

cases: 1° If the act itself demonstrates a mental disturbance; 2° If the act was made when 

the person concerned was under judicial protection; 3° If an action has been brought 

before his death to open a tutorship or curatorship or if effect had been given to a mandate 

for future protection. The action in nullity is extinguished by the delay of five years 

provided by Article 1304.  

Article 414-3  

He who has caused harm to another while under the control of a mental disturbance is 

nevertheless obligated to provide reparation.  

Article 415  

Adults receive the protection of their person and of their assets that their condition or 

situation renders necessary as laid down in the present title. This protection is established 

and assured with full respect for individual liberties, for fundamental rights and for the 

dignity of the person. This protection has as its goal the interest of the person protected. 

It favors, as much as possible, the autonomy of that person. This protection is a duty of 

the families and of the public community. 

Article 419  

Persons other than the judicial mandatary forthe protection of adults carry out the judicial 

measures of protection gratuitously. Nevertheless, the judge of tutorships or the family 

council, if one has been constituted, may authorize, in accordance with the importance 

and value of the things managed or the difficulty of carrying out the measures, the 

payment of an indemnity to the person in charge of the protection. He sets the amount of 

the indemnity. This indemnity is at the expense of the person protected. If the judicial 

measure of protection is carried out by a judicial mandatary for the protection of adults, 

his financial support is at the expense, in whole or in part, of the person protected, 

according to the resources of that person and according to the terms and conditions 

planned in the Code of Social Action and of Families. When the financial support of the 

measure cannot be fully paid for by the person under protection, it is paid for by the public 

community, according to the modes of calculation common to all judicial mandataries for 

the protection of adults and taking into account the conditions of implementation of the 
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measure, whatever the sources of payment. These modes are fixed by decree. 

Exceptionally, the judge or the family council, if one has been constituted, may, after 

having obtained the opinion of the State prosecutor, allocate to the judicial mandatary for 

the protection of adults, for the accomplishment of an act or of a series of acts required 

by the measure of protection and entailing activities particularly long or complex, an 

indemnity in addition to the sums obtained under the two previous paragraphs when they 

appear to be manifestly insufficient. This indemnity is at the expense of the person 

protected. The mandate for future protection is carried out gratuitously unless there are 

stipulations to the contrary. 

Article 426  

The dwelling of the person protected and the movables that furnish it, whether it be the 

principal or the secondary residence, are maintained at the disposal of that person as long 

as possible. The power to administer the things mentioned in the first paragraph allows 

only contracts for provisional enjoyment that end, despite any contrary provision or 

stipulation, upon the return of the person protected to his own residence. If it should 

become necessary or if it is in the interest of the person protected that his rights in his 

residence or in its furnishings be disposed of by alienation, the cancellation, or the 

conclusion of a lease, the act is authorized by the judge or by the family council, if one 

has been constituted, without prejudice to the formalities that the nature of the things may 

require. The prior opinion of a physician named on the list provided under Article 431 is 

required if the purpose of the act is to admit the person to an institution. In any case, 

souvenirs, personal objects, objects necessary to handicapped persons, or objects intended 

for the care of ill persons are kept for the use by the person concerned, if need be by the 

institution in which the person concerned is living.  

Article 427  

The person in charge of the measure of protection may neither modify the deposit 

accounts or savings accounts opened in the name of the person protected, nor open 

another such account in an institution with the ability to receive public funds. The judge 

of tutorships or the family council, if one has been set up, may nevertheless authorize him 

to do so, if the interest of the person protected requires it. An account is opened in the 

name of the person protected with the Caisse des dépôts et consignations by the person 

charged with the protection if the judge or the family council, if one has been set up, 

decide it is necessary to do so. When the person protected has no account or bank book, 

the person in charge of the measure of protection may open one for him. The banking 

operations of deposit, payment, and patrimonial management carried out in the name of 

and for the account of the person protected are realized exclusively by means of accounts 

opened in the name of that person, subject to the dispositions applicable to measures of 

protection entrusted to attending persons or services of health institutions and social or 

medical-social institutions that must follow the accounting rules governing public 

entities. The fruits, products, and profits generated by funds and securities belonging to 

the person protected belong to him exclusively. If the person protected has been the 

subject of an interdiction to write checks, the person charged with a measure of protection 

may nevertheless, with the authorization of the judge or of the family council, if one has 
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been set up, operate under his signature the accounts of the protected person and make 

use of all the habitual means of payment. 

Article 445  

The charges of curatorship and tutorship are subject to the conditions applicable to the 

tutorship of minors by Articles 395 to 397. Nevertheless, the powers granted by Article 

397 to the family council are exercised by the judge in the absence of the constitution of 

this organ. The members of the professions of medicine and of pharmacy, as well as 

medical auxiliaries, cannot be curators or tutors of their patients. The fiduciary appointed 

by a contract of fiducia cannot be a curator or a tutor with regard to the grantor. 

Article 456  

The judge may organize a tutorship with a family council if the needs of the protection of 

the person or the make up of his patrimony justify it and if the composition of his family 

and of his circle of friends permit it. The judge names the members of the family council 

taking into consideration the feelings expressed by the person protected, his habitual 

relations, the interest for him and the possible recommendations of his relatives, in-laws, 

and household. The family council appoints the tutor, the subrogated tutor, and, if need 

be, the ad hoc tutor under Articles 446 through 455. The rules of the family council for 

minors apply, except those mentioned under Article 398, under the fourth paragraph of 

Article 399, and in the first paragraph of Article 401. In applying the third paragraph of 

Article 402, the delay runs, when the action is brought by the adult protected, from the 

date when the effect of the protective measure ends.  

Article 457  

The judge may authorize the family council to meet and to deliberate outside his presence 

when he has named a judicial mandatary for the protection of adults as tutor or as 

subrogated tutor. The family council, in that case, names a president and a secretary from 

among its members, excepting the tutor or the subrogated tutor. The president of the 

family council conveys to the judge in advance the agenda for each meeting. The 

decisions taken by the family council take effect only if the judge does not oppose them, 

under the conditions laid down by the Code of Civil Procedure. The president fulfills the 

missions assigned to the judge in calling the meeting itself and the deliberation of the 

family council. The judge may, nevertheless, at any time call a meeting of the family 

Article 463  

Upon opening of the measure or, in the absence there of, subsequently, the judge or the 

family council, if one has been constituted, lays down the conditions under which the 

curator or the tutor charged with a mission of protection of the person gives an account 

of the appropriate actions he will carry out in this capacity. 

Article 465  
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From the time of the publication of the judgment opening a protective measure, the 

irregularity of the acts accomplished by the protected person or by the person charged 

with the protection is sanctioned under the following conditions: 1° If the protected 

person has accomplished alone an act that he could do without the assistance or the 

representation of the person charged with his protection, the act remains subject to actions 

in rescission or reduction under Article 435 as if it had been accomplished by a person 

placed under judicial protective supervision, unless the act was expressly authorized by 

the judge or by the family council, if one has been constituted; 2° If the protected person 

has accomplished alone an act for which he ought to have been assisted, the act may only 

be annulled if it is established that the protected person has suffered some prejudice; 3° 

If the protected person has accomplished alone an act for which he ought to have 

represented, the act is null as a matter of law without need to demonstrate some prejudice; 

4° If the tutor or the curator has accomplished alone an act that ought to have been done 

by the person protected either alone or with his assistance or an act that could only be 

accomplished with the authorization of the judge or of the family council, if one has been 

constituted, the act is null as a matter of law without need to demonstrate some prejudice. 

The curator or the tutor, with the authorization of the judge or of the family council, if 

one has been constituted, may alone bring an action in nullity or rescission of the acts as 

provided under 1°, 2° and 3° above. In any case, the action is extinguished by the delay 

of five years as stated in Article 1304. During this delay, and as long as the measure of 

protection is open, the act mentioned 4° may be confirmed with the authorization of the 

judge or of the family council, if one has been constituted. 

Article 475  

The tutor represents the person under tutorship in legal proceedings. The tutor, as plaintiff 

or defendant, may act to assert the extra-patrimonial rights of the person protected only 

after the judge or the family council, if one has been constituted, either authorizes or 

orders the tutor to do so. The judge or the family council, if one has been constituted, may 

enjoin the tutor to withdraw from the case or to compromise.  

Article 476  

The person under tutorship may, with the authorization of the judge or the family council, 

if one has been constituted, be assisted or, if necessary, be represented by the tutor to 

make donations. The person under tutorship may make his testament alone after the 

opening of the tutorship only with the authorization of the judge or the family council, if 

one has been constituted, on pain of nullity of the act. The tutor may neither assist nor 

represent him at that time. Nevertheless, the person under tutorship may alone revoke the 

testament made before or after the opening of the tutorship. The testament made before 

the opening of the tutorship remains valid unless it is proven that, after the opening of the 

tutorship, the cause that had been the motivation for the testator has disappeared. 

Article 497  

When a subrogated tutor has been appointed, he attests before the judge of the proper 

carrying out of the operations that the tutor has the obligation to accomplish. He is in 
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particular obligated to attest as to the investment and reinvestment of principal sums made 

in accordance with the institutions of the family council or, if none, of the judge. 

Article 500  

Upon the proposal of the tutor, the family council or, if none, the judge prepares and sets 

the budget of the tutorship by determining, according to the importance of the assets of 

the protected person and the operations that their management entails, the annual sums 

necessary to the maintenance of the person and to the reimbursement of the costs of 

administration of his assets. The family council or, if none, the judge may authorize the 

tutor to include as costs of management the compensation owed to particular 

administrators whose aid he engages under his own responsibility. The family council or, 

if none, the judge may authorize the tutor to conclude a contract for the management of 

the securities and financial instruments of the protected person. He chooses the third-

party contractor according to his professional experience and his solvency. The contract 

may, at any time and notwithstanding any contrary stipulation, be canceled in the name 

of the protected person.  

Article 501  

The family council or, if none, the judge determines the sum at which the obligation of 

the tutor to invest liquid capital and excess revenues begins. The family council or, if 

none, the judge prescribes all the measures he considers useful for the investment or 

reinvestment of the funds, either in advance or for each operation. The investment or 

reinvestment is carried out by the tutor in the time period fixed by the decision that orders 

it and in the manner it prescribes. After that time, the tutor may be held debtor of interest 

on the sum. The family council or, if none, the judge may order that certain funds be 

placed in an inalienable account. Account for the management of the patrimony of the 

protected person may be opened only, if the family council or, if none, the judge decides 

it is necessary, taking into account the situation of the protected person, at the Caisse des 

Dépôts et consignations.  

Article 502  

The family council or, if none, the judge rules on the authorizations that the tutor seeks 

for those acts that he cannot accomplish alone. Nevertheless, the authorizations of the 

family council may be substituted by those of the judge if the acts bear on things whose 

value does not exceed a sum fixed by decree. 

21.2. Vybraná ustanovení CCQ 

23.  

When the court is called upon to rule on an application for authorization with respect to 

care or the alienation of a part of a person’s body, it obtains the opinions of experts, of 

the person having parental authority, of the mandatary, of the tutor or the curator and of 
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the tutorship council; it may also obtain the opinion of any person who shows a special 

interest in the person concerned by the application. 

 

87. 

Any interested person, including the Public Curator or a creditor of the absentee, may 

apply for the institution of tutorship to the absentee. 

Tutorship is conferred by the court on the advice of the tutorship council and the rules 

that apply to tutorship to minors, adapted as required, apply to tutorship to absentees. 

 

163.  

An act performed alone by a minor or performed by his tutor without the authorization of 

the tutorship council although the nature of the act requires it may not be annulled nor the 

obligations arising from it reduced, on the application of the minor, unless he suffers 

injury therefrom. 

 

167.  

The tutor may, after obtaining the agreement of the tutorship council, emancipate a minor 

if he is 16 years of age or over and requests it, by filing a declaration to that effect with 

the Public Curator. 

Emancipation is effective from the filing of the declaration. 

 

168.  

The court may likewise, after obtaining the advice of the tutor and, where applicable, of 

the tutorship council, emancipate a minor. 

A minor may apply alone for his emancipation. 

 

169.  

The tutor shall render an account of his administration to the emancipated minor; he 

continues, however, to assist him gratuitously. 

 

170.  

Emancipation does not put an end to minority nor does it confer all the rights resulting 

from majority, but it releases the minor from the obligation to be represented for the 

exercise of his civil rights. 

 

171.  

An emancipated minor may establish his own domicile, and he ceases to be under the 

authority of his father and mother. 
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172.  

In addition to the acts that a minor may perform alone, an emancipated minor may 

perform all acts of simple administration; thus, he may, as a lessee, enter into leases for 

terms not exceeding three years and make gifts of his property according to his means, 

provided he does not appreciably reduce his capital. 

 

173.  

An emancipated minor shall be assisted by his tutor for every act beyond simple 

administration, and in particular in accepting a gift encumbered with a charge or in 

renouncing a succession. 

An act performed without assistance may not be annulled nor the obligations arising from 

it reduced unless the minor suffers injury therefrom. 

 

174.  

Large loans or borrowings, considering the patrimony of an emancipated minor, and acts 

of alienation of an immovable or enterprise require the authorization of the court, on the 

advice of the tutor. In the absence of such authorization, the act may not be annulled or 

the obligations arising from the act reduced on the application of the minor, unless he 

suffers injury therefrom. 

 

175.  

Full emancipation is obtained by marriage. 

It may also, on the application of the minor, be granted by the court for a serious reason; 

in that case, the person having parental authority, the tutor and any person having custody 

of the minor and, where applicable, the tutorship council shall be summoned to give their 

advice. 

 

176.  

Full emancipation enables a minor to exercise his civil rights as if he were of full age. 

 

178.  

Tutorship to minors is legal or dative. 

Tutorship resulting from the law is legal; tutorship conferred by the father and mother or 

by the court is dative. 

 

183.  
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Fathers and mothers, the director of youth protection or the person recommended by him 

as tutor exercise tutorship gratuitously. 

However, fathers and mothers may receive such remuneration as may be fixed by the 

court, on the advice of the tutorship council, for the administration of the property of their 

child where that is one of their principal occupations. 

 

184.  

A dative tutor may receive such remuneration as is fixed by the court on the advice of the 

tutorship council or by the father or mother by whom he is appointed, or by the liquidator 

of their succession if so authorized. The expenses of the tutorship and the revenue from 

the property to be administered are taken into account. 

 

196.  

In case of disagreement relating to the exercise of the tutorship between the father and 

mother, either of them may refer the dispute to the court. 

The court decides in the interest of the minor after fostering the conciliation of the parties 

and, if need be, obtaining the advice of the tutorship council. 

 

205.  

Tutorship is conferred by the court where it is expedient to appoint a tutor or a 

replacement, to appoint a tutor ad hoc or a tutor to property or where the designation of a 

tutor appointed by the father and mother is contested. 

Tutorship is conferred on the advice of the tutorship council, unless it is applied for by 

the director of youth protection. 

209.  

In administering the property of their minor child, fathers and mothers are not bound to 

make an inventory of the property, furnish security for their administration, render an 

annual account of their management, or obtain any advice or authorization from the 

tutorship council or the court unless the property is worth more than $25,000 or the court 

so orders upon the application of an interested person. 

 

210.  

All property given or bequeathed to a minor on condition that it be administered by a third 

person is withdrawn from the administration of the tutor. 

If the act does not indicate the particular mode of administration of the property, the 

person administering it has the rights and obligations of a tutor to property. 

 

211.  
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A tutor may accept alone any gift in favour of his pupil. He may not accept any gift with 

a charge, however, without obtaining the authorization of the tutorship council. 

 

212.  

A tutor may not transact or bring an appeal without the authorization of the tutorship 

council. 

 

213.  

The tutor, before contracting a significant loan in relation to the patrimony of the minor, 

offering property as security, alienating important family property, an immovable or an 

enterprise, or demanding the definitive partition of immovables held by the minor in 

undivided co-ownership, shall obtain the authorization of the tutorship council or, if the 

property or security is worth more than $25,000, of the court, which seeks the advice of 

the tutorship council. 

The tutorship council or the court does not allow the loan to be contracted, or property to 

be alienated by onerous title or offered as security, except where that is necessary to 

ensure the education and maintenance of the minor, to pay his debts or to maintain the 

property in good order or safeguard its value. The authorization then indicates the amount 

and conditions of the loan, the property that may be alienated or offered as security, and 

sets forth the conditions under which it may be done. 

 

214.  

No tutor may, without first obtaining an expert’s appraisal, alienate property worth more 

than $25,000, except in the case of securities listed and traded on a recognized stock 

exchange in accordance with the provisions relating to investments presumed sound. A 

copy of the appraisal is attached to the annual management account. 

Juridical acts which are related according to their nature, their object or the time they are 

performed constitute one and the same act. 

 

215.  

A tutor acting alone may enter into an agreement to continue in indivision, but in that 

case the minor may terminate the agreement within one year after reaching the age of 

majority, regardless of its term. 

An agreement authorized by the tutorship council and by the court is binding on the minor 

once he attains full age. 

 

216.  

The clerk of the court gives notice without delay to the tutorship council and to the Public 

Curator of any judgment relating to the patrimonial interests of a minor and of any 

transaction effected pursuant to an action to which the tutor is a party in that quality. 
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217. Where the property is worth more than $25,000, the liquidator of a succession which 

devolves or is bequeathed to a minor and the donor of property if the donee is a minor, 

and, in any case, any person who pays an indemnity for the benefit of a minor, shall 

declare that fact to the Public Curator and state the value of the property. 

 

218.  

A tutor takes out of the property under his administration all sums necessary to pay the 

expenses of the tutorship, in particular, to provide for the exercise of the civil rights of 

the minor and the administration of his patrimony. He also does so where, to ensure the 

minor’s maintenance and education, it is necessary to make good on the obligation of 

support that lies on the father and mother. 

 

219.  

The tutor to the person agrees with the tutor to property as to the amounts he requires 

each year to pay the expenses of the tutorship. 

If the tutors do not agree on the amounts or their payment, the tutorship council or, failing 

that, the court decides. 

 

220.  

The minor manages the proceeds of his work and any allowances paid to him to meet his 

ordinary and usual needs. 

Where the revenues of the minor are considerable or where justified by the circumstances, 

the court, after obtaining the advice of the tutor and, where applicable, the tutorship 

council, may fix the amounts that remain under the management of the minor. It takes 

into account the age and power of discernment of the minor, the general conditions of his 

maintenance and education and his obligations of support and those of his parents. 

 

221.  

A director of youth protection exercising a tutorship or the person he recommends to 

exercise it shall obtain the authorization of the court where the law requires the tutor to 

obtain the advice or authorization of the tutorship council before acting. 

Where the property is worth more than $25,000, however, or, in all cases where the court 

so orders, tutorship to property is conferred on the Public Curator, who has from that time 

the rights and obligations of a dative tutor, subject to the provisions of law. 

 

222.  

The role of the tutorship council is to supervise the tutorship. The tutorship council is 

composed of three persons designated by a meeting of relatives, persons connected by 
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marriage or a civil union, or friends or, if the court so decides, is composed of only one 

person. 

 

223.  

A tutorship council is established both in the case of dative tutorship and in that of legal 

tutorship, although, in the latter case, only where the father and mother are bound, with 

respect to the administration of the property of the minor, to make an inventory, to furnish 

security or to render an annual account of management. 

No council is established where the tutorship is exercised by the director of youth 

protection, a person he has recommended as tutor, or the Public Curator. 

 

224.  

Any interested person may initiate the establishment of a tutorship council by applying 

either to a notary, or to the court of the place where the minor has his domicile or 

residence, for the calling of a meeting of relatives, persons connected by marriage or a 

civil union, or friends. 

The court examining an application for the appointment or replacement of a tutor or 

tutorship council may do likewise, even of its own motion. 

 

225.  

The tutor appointed by the father or mother of a minor or the father and mother, as the 

case may be, shall initiate the establishment of the tutorship council. 

The father and mother may, at their option, call a meeting of relatives, persons connected 

by marriage or a civil union, or friends or make an application to the court for the 

establishment of a tutorship council composed of only one person designated by the court. 

 

226.  

The father and mother of the minor and, if they have a known residence in Québec, his 

other ascendants and his brothers and sisters of full age shall be called to the meeting of 

relatives, persons connected by marriage or a civil union, or friends called to establish a 

tutorship council. 

The other relatives, persons connected by marriage or a civil union and friends of the 

minor may be called to the meeting provided they are of full age. 

Not fewer than five persons shall attend the meeting and, as far as possible, the maternal 

and paternal lines shall be represented. 

 

227.  

Persons who shall be called are always entitled to attend the meeting which establishes 

the tutorship council and give their advice even if they were not called. 
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228.  

The meeting appoints the three members of the council and designates two alternates, 

giving consideration so far as possible to representation of the maternal and paternal lines. 

It also appoints a secretary, who may or may not be a member of the council, responsible 

for taking and keeping the minutes of the deliberations; it fixes the remuneration of the 

secretary, where applicable. 

The tutor may not be a member of the tutorship council. 

 

229.  

Vacancies are filled by the council by selecting a designated alternate in the line where 

the vacancy occurred. If there is no alternate, the council selects a relative or a person 

connected by marriage or a civil union in the same line or, if none, a relative or a person 

connected by marriage or a civil union in the other line or a friend. 

 

230.  

The tutorship council is bound to invite the tutor to each of its meetings to hear his advice; 

the minor may be invited. 

 

231.  

The court may, on application or of its own motion, rule that the tutorship council will be 

composed of only one person designated by it where, owing to the family members being 

geographically distant, their indifference or a major impediment to them, or owing to the 

personal or family situation of the minor, it would be inadvisable to establish a council 

composed of three persons. 

The court may in such a case designate a person who shows a special interest in the minor 

or, failing that, the director of youth protection or the Public Curator, if he is not already 

the tutor. 

The court may exempt the person making the application from first calling a meeting of 

relatives, persons connected by marriage or a civil union, or friends if it is shown that 

sufficient effort has been made to call the meeting, but that such effort has been in vain. 

 

232.  

Excepting the director of youth protection and the Public Curator, no one may be 

compelled to accept membership in the council; a person who has agreed to become a 

member may be released at any time provided it is not done at an inopportune moment. 

Membership in a tutorship council is an office that is personal and gratuitous. 

 

233.  
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The tutorship council gives advice and makes decisions in every case provided for by 

law. 

Moreover, where the rules for administration of the property of others provide that the 

beneficiary shall or may give his consent to an act, obtain advice or be consulted, the 

council acts on behalf of the minor who is the beneficiary. 

 

234.  

The council, where composed of three persons, meets at least once a year; deliberations 

are not valid unless a majority of its members attend the meeting or unless all the members 

can express themselves by a means which allows all of them to communicate directly 

with each other. 

The decisions and advice of the council are taken or given by majority vote; each member 

shall give reasons. 

As soon as it is established and whenever there is a change in its composition, the council 

informs the minor, if 14 years of age or older, and the minor’s tutor, providing the names 

and contact information of its members and its secretary. The council also informs the 

Public Curator. 

 

235.  

Whenever a minor has any interest to discuss judicially with his tutor, the council causes 

a tutor ad hoc to be appointed to him. 

 

236.  

The council ascertains that the tutor makes an inventory of the property of the minor and 

that he furnishes and maintains a security. 

The council receives the annual management account from the tutor and is entitled to 

examine all documents and vouchers supporting to the account and obtain a copy of them. 

 

237.  

Any interested person may, for a grave reason, apply to the court within 10 days to have 

a decision of the council reviewed or for authorization to initiate the establishment of a 

new council. 

When an application for the review of a council decision is notified to the council 

secretary, the latter sends the minutes and the record relating to the decision to the office 

of the court without delay. 

Any document to be notified to the council is notified to the council secretary. 

 

238.  
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The tutor may demand the convening of the council or, if it cannot be convened, apply to 

the court for authorization to act alone. 

 

239. The council is responsible for seeing that the records of the tutorship are preserved 

and for transmitting them to the minor or his heirs at the end of the tutorship. 

 

240.  

Within 60 days of the institution of the tutorship, the tutor shall make an inventory of the 

property to be administered. He shall do the same for property devolved to the minor after 

the tutorship is instituted. 

A copy of the inventory is transmitted to the Public Curator and to the tutorship council. 

 

241.  

A tutor who continues the administration of another tutor after the rendering of account 

is exempt from making an inventory. 

 

242.  

The tutor is bound, if the value of the property to be administered exceeds $25,000, to 

take out insurance or furnish other security to guarantee the performance of his 

obligations. The kind and object of the security and the time granted to furnish it are 

determined by the tutorship council. 

The tutorship is liable for the costs of the security. 

 

243.  

The tutor shall without delay furnish proof of the security to the tutorship council and to 

the Public Curator. 

The tutor shall maintain the security or another of sufficient value for the duration of his 

office and furnish proof of it every year. 

 

244.  

A legal person exercising tutorship to property is exempt from furnishing security. 

 

245.  

Where it is advisable to release the security, the tutorship council or the minor, once he 

attains full age, may do so and, at the cost of the tutorship, apply for cancellation of the 

registration, if any. Notice of the cancellation is given to the Public Curator. 
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246.  

The tutor sends the annual account of his management to the minor 14 years of age or 

over, to the tutorship council and to the Public Curator. 

The tutor to property renders an annual account to the tutor to the person. 

 

247.  

At the end of his administration, the tutor shall give a final account to the minor who has 

come of age; he shall also give an account to the tutor who replaces him and to the minor 

14 years of age or over or, where applicable, to the liquidator of the succession of the 

minor. He shall send a copy of his final account to the tutorship council and to the Public 

Curator. 

 

248.  

Every agreement between the tutor and the minor who has come of age relating to the 

administration or the account is null unless it is preceded by a detailed rendering of 

account and the delivery of the related vouchers. 

 

249.  

The Public Curator examines the annual accounts of management and the final account 

of the tutor. He also ascertains that the security is maintained. 

He may require any document and any explanation concerning the accounts and, where 

provided for by law, require that they be audited. 

 

250.  

A dative tutor may, for a serious reason, apply to the court to be relieved of his duties, 

provided his application is not made at an inopportune moment and notice of it has been 

given to the tutorship council. 

 

251.  

The tutorship council or, in case of emergency, one of its members shall apply for the 

replacement of a tutor who is unable to perform his duties or neglects his obligations. A 

tutor to the person shall act in the same manner with regard to a tutor to property. 

Any interested person, including the Public Curator, may also, for the reasons set forth in 

the first paragraph, apply for the replacement of the tutor 

 

266.  

The rules pertaining to tutorship to minors apply, adapted as required, to tutorship and 

curatorship to persons of full age. 

javascript:displayOtherLang(%22se:246%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:247%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:248%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:249%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:250%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:251%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:266%22);


99 

 

Thus, the spouse and descendants in the first degree of the person of full age shall be 

called to the meeting of relatives, persons connected by marriage or a civil union, or 

friends, along with the persons to be called to it pursuant to article 226. 

 

267.  

Where the Public Curator applies for the institution or review of protective supervision 

and shows that sufficient effort has been made to call the meeting of relatives, persons 

connected by marriage or a civil union, or friends but that such effort has been in vain, 

the court may proceed without the meeting being held. 

 

275.  

During proceedings and thereafter, if the form of protective supervision is a tutorship, the 

dwelling of the protected person of full age and the movable property with which it is 

furnished are kept at his disposal. The power to administer that property extends only to 

agreements granting precarious enjoyment, which cease to have effect by operation of 

law upon the return of the protected person of full age. 

Should it be necessary or in the best interest of the protected person of full age that the 

movable property or the rights relating to the dwelling be disposed of, the act may be 

done only with the authorization of the tutorship council. Even in such a case, except for 

a compelling reason, souvenirs and other personal effects may not be disposed of and 

shall, so far as possible, be kept at the disposal of the person of full age by the health or 

social services establishment. 

 

288.  

The court may, on the institution of the tutorship or subsequently, determine the degree 

of capacity of the person of full age under tutorship, taking into consideration the medical 

and psychosocial assessment and, as the case may be, the advice of the tutorship council 

or of the persons who may be called upon to form the tutorship council. 

The court then indicates the acts which the person under tutorship may perform alone or 

with the assistance of the tutor, or which he may not perform unless he is represented. 

 

297.  

A vacancy in the office of curator, tutor or adviser does not terminate protective 

supervision. 

The tutorship council shall, on the occurrence of a vacancy, initiate the appointment of a 

new curator or tutor; any interested person may also initiate such an appointment, as well 

as that of a new adviser. 

 

436.  
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No person of full age under tutorship or provided with an adviser may make matrimonial 

agreements without the assistance of his tutor or adviser; the tutor shall be authorized for 

this purpose by the court upon the advice of the tutorship council. 

No agreement made in violation of this article may be impugned except by the person of 

full age himself, his tutor or his adviser, as the case may be, nor except in the year 

immediately following the solemnization of the marriage or the day of the act changing 

the matrimonial agreements. 

 

607.  

The court may, in declaring deprivation or withdrawal of an attribute of parental authority 

or of its exercise, designate the person who is to exercise parental authority or an attribute 

thereof; it may also, where applicable, obtain the advice of the tutorship council before 

designating the person or, if required in the interest of the child, appointing a tutor. 
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22. Resumé: Institut opatrovnické rady v občanském 

zákoníku 

Tato práce se zabývá úpravou institutu opatrovnické rady v rámci občanského zákoníku. 

Český právní systém nemá s tímto institutem žádnou předchozí zkušenost, což sebou 

přináší právní nejistotu pří výkladů předmětných ustanovení. Cílem práce je analyzovat 

zásadní ustanovení právní úpravy, demonstrovat jejich dopad do praxe včetně případných 

výkladových nejasností a navrhnout řešení problematických pasáží. Vzhledem 

k osobnímu členství autora práce v opatrovnické radě je práce doplněna osobními 

postřehy z praktického fungování opatrovnické rady. 

Další část práce se zabývá rozborem právní úpravy v rámci francouzského práva a práva 

kanadské provincie Québec. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku se přímo 

dovolává inspirace ve kodexech výše zmíněných zemí. Rozbor a následné srovnání výše 

uvedených právních úprav s českou právní úpravou má za úkol přinést interpretační 

východiska pro aplikaci úpravy opatrovnické rady v rámci občanského zákoníku České 

republiky. 

Hlavním výstupem této práce bude zformulování a navržení konkrétních změn právní 

úpravy tak, aby dotčená ustanovení nepůsobila výkladové problémy, avšak zůstal 

zachován smysl právní úpravy, který spočívá v prosazování nejlepších zájmů opatrovance 

a jeho ochraně. 

Nové zakotvení institutu opatrovnické rady v občanském zákoníku lze považovat 

za vhodné opatření k ochraně zájmů opatrovance a odbřemenění agendy opatrovnických 

soudů. Na druhou stranu právní úprava v občanském zákoníku přináší příliš mnoho 

nejasností, což vzhledem k tomu, že tento institut se bude dotýkat převážně osob práva 

neznalých, bude vytvářet problémy a soudní spory. Paradoxně tak může dojít 

k poškozování zájmů opatrovance a nárustu agendy opatrovnických soudů. Jeví se jako 

nezbytné, aby právní úprava byla po širší odborné diskuzi novelizována. 
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23. Abstract: Juridical institute of the guardianship 

council in the Civil Code of the Czech Republic 

The thesis deals with the legal regulations of guardianship council under of the new Czech 

Civil Code. The Czech legal system has not experienced the institute of guardianship 

council before, which brings an uncertainty into the interpretation of the respective 

provisions. The aim of this thesis is to analyse the most important provisions of the legal 

regulation, demonstrate impact of these provisions in practice, including eventual 

uncertainties and eventually to suggest a solution of the problematic parts of the 

regulation. Due to the author’s personal membership of a guardianship council is the work 

enriched by the personal experience from a real existence of the guardianship council. 

Another part of the thesis is focused on the analysis of the French legislation and 

legislation of the Canadian province Québec. The Czech Civil Code explanatory report 

directly admits the inspiration in the above mentioned codices of France and Québec. 

Analysis and the consecutive comparison of the above mentioned legislation with the 

Czech one shall bring the interpretative basis for the application of the legal regulation of 

the guardianship council under of the Czech Civil Code. 

The main output of this thesis is to formulate and propose particular changes of the legal 

regulation in that way the interpretation of the legal regulation will not be problematic 

anymore but on the other hand the sense of the legal regulation remains untouched what 

means that the protection of the ward has to be secured and his interests have to be carried 

forward. 

The new legal regulation of the juridical institute of the guardianship council shall be 

considered as an appropriate measure for the protection of the wards and lighten the 

workload of the guardianship courts. On the other side, according to the fact that the 

recipients of the legal regulation are not legal professionals, the legal regulation brings 

too many uncertainties what can lead to the increase of the litigations. Paradoxically, the 

workload of the guardianship courts may increase and the interests of the wards may be 

affected negatively. It seems to be necessary, that the legal regulation shall be amended 

on the grounds of the expert debate.  
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