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Úvod  

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vymezuje v § 15 odst. 2 svéprávnost 

jako způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k 

povinnostem (právně jednat). Svéprávnost je neochvějně spjata s právní osobností 

každého člověka a spolu tvoří základní soukromoprávní status fyzické osoby. Právní 

osobnost a svéprávnost jsou přirozeným právem každého člověka a tím pádem jeho 

nezadatelnou a nezcizitelnou vlastností. Jedná se přitom o statusové složky každé 

osobnosti natolik významné, že není možné se jich ani zčásti vzdát. Obě jsou 

předpokladem existence každého člověka a tedy i jeho imanentní součástí. Svéprávnost 

je zásadním způsobem spjata s důstojností každého člověka. Přitom důstojnost vyplývá 

ze samotného lidství, je inherentní všem lidským bytostem, je tedy nikoli právem 

propůjčována, ale toliko uznávána.1 Lidská důstojnost je uznávána též českým právním 

řádem, který ji deklaruje jako nedotknutelnou hodnotu.2 

 Tato rigorózní práce si klade za cíl zanalyzovat právní úpravu svéprávnosti 

z procesního hlediska, tj. z hlediska řízení o omezení svéprávnosti a řízeních 

souvisejících. Vychází přitom z aktuální právní úpravy svéprávnosti zakotvené v zákoně 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“) a jí odpovídající procesní reflexi 

v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z.z.ř.), jež oba 

nabyly účinnosti dne 1. ledna 2014. Posuzování svéprávnosti, tj. způsobilosti vlastním 

právním jednáním vyvolat následky, má dlouhou historii. Již římské právo rozlišovalo 

čtyři stupně vývoje jedince ovlivňující jeho schopnost právně jednat: infantes, 

impuberes infantia maiores, adulescentes a puberes. Věk byl tedy určujícím faktorem 

pro způsobilost vyvolat vlastním právním jednáním následky. Pro právní způsobilost 

osoby jako takovou bylo rozhodující, zda se jedná o osobu patria potestas, tedy o osobu 

podrobenou moci svého otce, nebo o osobu sui iuris.3 Rovněž například už i Zákon 

dvanácti desek zmiňoval osoby šílené a vylučoval odpovědnost těchto osob za své 

jednání a pamatoval na nařízení opatrovníka těmto osobám. Přesto se o aktuální právní 

                                                 
1 WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a 

svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, s. 57. ISBN 978-80-7357-750-6; Všeobecná 

deklarace lidských práv. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/vseobecna-

deklarace-lidskych-prav.pdf 
2 Preambule Ústavy České republiky; čl. 1 Listiny základních práv a svobod  
3 FRINTA, Ondřej. Pojetí svéprávnosti v návrhu nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 2011, 

(11), 58. ISSN 1210-6348 
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úpravě svéprávnosti hovoří zčásti jako o nové, a to s ohledem na změnu její koncepce 

oproti právní úpravě předchozí. V souladu s přirozenoprávním základem občanského 

zákoníku je tímto způsobem nahlíženo i na svéprávnost, již člověk již nemůže být 

zbaven, jako tomu bylo podle předchozí právní úpravy v zákoně č. 40/1964 Sb., ale 

toliko omezen. Tomuto pojetí odpovídá celá právní úprava hmotněprávní a stejně tak 

samozřejmě úprava procesní. Tato rigorózní práce se zaměřuje na právní úpravu řízení o 

svéprávnosti komplexně, do hloubky a přináší její zhodnocení a úvahy nad jejími 

jednotlivými aspekty. Vedle písemných pramenů, jejichž počet však, patrně s ohledem 

na novou právní úpravu, není vysoký, ale vychází rovněž z vlastních poznatků autorky. 

Jednotlivé části řízení o svéprávnosti jsou dopodrobna analyzovány a zároveň dány do 

vzájemných souvislostí. Přitom jsou zároveň zdůrazňována úskalí, s nimiž se soudy při 

posuzování svéprávnosti musí vypořádat a v nichž mnohdy dochází k procesním 

pochybením. Autorka se zároveň zamýšlí nad nejasnostmi, které v průběhu soudního 

řízení o svéprávnosti vyvstávají a přináší její vlastní úvahy a hodnocení.  

 První část rigorózní práce představuje svéprávnost jako takovou. Nejdříve se 

snaží v obecné rovině vysvětlit samotný pojem „svéprávnost“, a to v intencích platné a 

účinné právní úpravy. Následně pak přibližuje jeho obsahové vymezení a význam, ať po 

stránce právní, tak lidské. V závěru této části jsou rovněž uvedeny způsoby nabytí 

svéprávnosti a jejich stručné obsahové vymezení. 

 Druhá část rigorózní práce se zaměřuje na zásah do statusové složky každého 

člověka v podobě omezení ve svéprávnosti. Tento zásah je vymezen po stránce právní 

s ohledem na platné právní předpisy. Zároveň je připomenuta nová koncepce 

svéprávnosti, která upustila od možnosti zbavení způsobilosti k právním úkonům tak, 

jak ji znala předchozí právní úprava účinná do 31. 12. 2013. V neposlední řade jsou 

v této části nastíněny základní zásady, jež nachází uplatnění při rozhodování o omezení 

svéprávnosti a jež zároveň utváří pomyslnou kostru postupu při jejím posuzování. 

 Třetí část je stěžejní částí této rigorózní práce, a to jak po stránce obsahové, tak 

z hlediska rozsahu, neboť je věnována samotnému řízení o svéprávnosti, tedy jejímu 

posuzování ze strany soudních orgánů. Tato část je stěžejním úsekem rigorózní práce, 

neboť právě na průběhu soudního řízení závisí případný rozsah omezení do 

svéprávnosti. Přitom zůstává na paměti význam tohoto soudního řízení pro 
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posuzovanou osobu, neboť zakončením řízení může být zásah do její statusové složky, 

což je vždy současně výrazným zásahem do právního postavení osoby a může zásadním 

způsobem ovlivnit její současné i budoucí právní poměry. Jednotlivé kapitoly přibližují 

procesní postup při rozhodování o svéprávnosti, a to od samotného podání návrhu či 

zahájení řízení soudem, až po nabytí právní moci a opravné prostředky. Každá kapitola, 

tj. stádium soudního řízení, je podrobeno hluboké analýze a kriticky zhodnoceno. 

Zohledněny jsou přitom základní zásady, jež protkávají celé soudní řízení. Zdůrazněny 

jsou kroky, na něž má soudní praxe rozdílný náhled a jež jsou soudními orgány činěny 

odlišně, a představen subjektivní názor autorky na jejich výhody a nevýhody. 

 Ve čtvrté části rigorózní práce je představeno řízení o opatrovnictví, které je 

s řízením o svéprávnosti zásadním způsobem spjato. Obě řízení jsou proto dány 

vzájemné souvislosti a podmíněnosti. Vyzdvižena je samotná volba osoby opatrovníka a 

zdůrazněn význam správného úsudku soudního orgánu při rozhodování o opatrovnictví. 

Opomenuty nezůstávají ani předpoklady výkonu funkce opatrovnictví a práva a 

povinnosti jmenovaného opatrovníka. 

 Pátá část rigorózní práce je zaměřena na přezkoumání svéprávnosti v souvislosti 

s přechodnými ustanoveními občanského zákoníku, které zakotvily povinnost soudu 

přezkoumat všechny osoby zbavené či omezené ve způsobilosti k právním úkonům, 

resp. omezené ve svéprávnosti, podle právních předpisů platných ke dni 31. 12. 2013, 

jinak se uplynutím tří let od účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tyto osoby 

stanou svéprávnými. V této části jsou nastíněny zejména odlišnosti od klasického řízení 

o omezení svéprávnosti a s tím související povinnosti soudu při posuzování aktuálního 

stavu duševní poruchy posuzované osoby.  

 Šestá část rigorózní práce se věnuje přechodu mezi právní úpravou platnou do 

31. 12. 2013, tj. zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák“), a 

zákonem občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., účinným od 1. 1. 2014. Upozorňuje, že 

ačkoli přechodná ustanovení § 3032 až 3033 o.z. se pokoušejí učinit přechod mezi 

právními úpravami hladkým, v důsledku odlišností, které přeci jen nemohly a nebyly 

v rámci přechodných ustanoveních odstraněny, vyvstala u několika institutů, do nichž 

omezené ve svéprávnosti zásadním způsobem může zasáhnout, nejistota v rozsahu k 

možnosti či způsobilosti osob omezených ve svéprávnosti samostatně právně jednat 
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v těchto oblastech. Příkladmo je zmíněno uzavírání manželství, u nějž i sama odborná 

literatura nedochází k jednotnému závěru o tom, zda jej osoby podle dřívějších předpisů 

zbavené či omezené ve způsobilosti k právním úkonům podle dnešního práva mohou 

uzavřít či nikoli. 

 Sedmá část je zaměřena na poněkud odlišný typ řízení o svéprávnosti, nikoli 

však o omezení svéprávnosti, nýbrž její přiznání, a to nezletilému dítěti. Toto řízení je 

procesní reflexí § 37 o.z., který umožňuje přiznat nezletilému dítěti svéprávnost při 

splnění zákonných podmínek zde uvedených. K tématice posuzování svéprávnosti je 

toto řízení jistě velmi vhodným a zároveň neopomenutelným doplňkem. 

 V osmé části představuje autorka vládní návrh novely zákona č. 89/2012 Sb., 

který má do oblasti svéprávnosti a souvisejících řízení nemalým způsobem zasáhnout. 

Cílem této části je uvést novelizované znění příslušných ustanovení občanského 

zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních, společně s důvody takové změny 

podle autora novelizace. Tato část se i přes svou dočasnou aktuálnost jeví jako velmi 

důležitá součást rigorózní práce, neboť v jejím důsledku může řízení o svéprávnosti, 

resp. řízení o prodloužení trvání omezení svéprávnosti, doznat do budoucna nikoli 

nepatrných změn. 

 Devátá část rigorózní práce je věnována úvahám de lege ferenda. Autorka se zde 

zamýšlí nad jednotlivými problematikami spojenými s řízením, které byly nastíněny 

v předchozích částech, a uvádí své úvahy nad jejich možným řešením. Obdobným 

způsobem zhodnocuje aktuální návrh novely občanského zákoníku a zamýšlí se nad 

jeho silnými i slabými stránkami. V závěru přináší svou vlastní vizi možných úprav 

soudního řízení o svéprávnosti, případně samotné svéprávnosti jako takové. 

Poslední, v pořadí desátou částí rigorózní práce, je závěr, jenž shrnuje 

problematiku svéprávnosti a řízení o jejím posuzování. Rekapituluje předchozí 

poznatky a otázky, na něž nejsou zcela jasné a určité odpovědi a jež bude muset praxe, 

případně zákonodárce, v budoucnu řešit. 

Práce odpovídá právnímu stavu ke dni 10. 5. 2016. 
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1. Svéprávnost v českém soukromém právu  

1.1 Svéprávnost – pojem 

 Pojem „svéprávnost“ byl do českého právního řádu navrácen zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „o. z.“), který tímto termínem nahradil 

doposud užívaný termín „způsobilost k právním úkonům“, zakotvený občanským 

zákoníkem č. 40/1964 Sb. Důvodová zpráva k tzv. novému občanskému zákoníku tuto 

transformaci odůvodňuje opuštěním pojmu „právní úkon“, nadto se podle něj jedná 

o pojem věcně správný, neboť vyjadřuje, že kdo je s to vlastním jednáním nabývat 

subjektivní práva a zavazovat se k povinnostem, je osobou svého práva (sui iuris).4 Jak 

již naznačeno, pojem „svéprávnost“ nezakotvuje v českém právním řádu zcela novou 

terminologii, nýbrž představuje návrat ke klasické české právní terminologii, od níž se 

občanské zákoníky z roku 1950 a 1964 postupně odvrátily.5 Pohlédneme-li do právní 

úpravy předcházející jmenované občanské zákoníky, zjistíme, že s pojmem 

„svéprávnost“ pracoval už vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 6, ještě před 

ním však i císařské nařízení č. 207/1916 ř. z., Řád o zbavení svéprávnosti, ze dne 28. 6. 

1916, kde lze tento pojem nalézt poprvé.7 Nicméně samotný původ slova „svéprávnost“ 

sahá až k římskému právu, které rozlišovalo osoby svého práva (personae sui iuris) a 

osoby cizího práva (personae alieni iuris). Být osobou svého práva (svéprávným) pak 

znamenalo možnost rozhodovat sám o svém soukromoprávním postavení.8 

 Občanský zákoník vymezuje svéprávnost v § 15 odst. 2 jako způsobilost nabývat 

pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně 

jednat). Svéprávnost je třeba odlišovat od právní osobnosti, představující způsobilost 

mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Právní osobnost je imanentní každé 

                                                 
4 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [online]. Poslanecká sněmovna ČR, 

2013. [cit. 2015-20-12]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-

NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
5  tamtéž 
6 Vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937. [online]. [cit. 2015-20-12].  Dostupné z: 

http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=74160 
7 Císařské nařízení č. 207/1916 ř. z., Řád o zbavení svéprávnosti, ze dne 28. 6. 1916. [online]. [cit. 2016-

05-01].   Dostupné z: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=776&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 
8 MAREČKOVÁ, J., MATIAŠKO M. Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání: otázka 

opatrovnictví dospělých. Praha: Linde, 2010, s. 31. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-

801-7 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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fyzické osobě a v souladu s přirozenoprávní teorií lpí na svém nositeli, přičemž není 

možné ji jakýmkoli způsobem omezit nebo se jí vzdát. Právní osobnost i svéprávnost 

jsou považovány za nezadatelné a nezcizitelné a jako takové tvoří předpoklad právní 

existence každé osoby. Oproti právní osobnosti je však u svéprávnosti připuštěno její 

omezení, ke kterému však v žádném případě nemůže dojít smluvně. Jak již uvedeno, 

právní osobnosti ani svéprávnosti se podle § 16 o.z. nelze vzdát, a to ani zčásti; učiní-li 

tak někdo, pak se k takovému jednání nepřihlíží. Nicotnost tohoto jednání, zakotvená 

ustanovením § 554 o.z., je zcela odůvodněnou sankcí za porušení zákazu dispozice 

s těmito atributy. 

1.2 Nabytí svéprávnosti 

 Svéprávnost v sobě nezahrnuje pouze způsobilost vlastním jednáním práva a 

povinnosti zakládat, ale také je měnit nebo rušit. Z tohoto důvodu mohou mít 

svéprávnost jen takové osoby, které jsou samy schopny utvořit si svobodnou, tj. 

autonomní, vůli a vnímat důsledky svého jednání. Proto svéprávnost, resp. plnou 

svéprávnost, nemohou mít nezletilí a stejně tak osoby, které byly stiženy duševní 

poruchou. V souladu s § 30 odst. 1 o.z. se plně svéprávným člověk stává zletilostí, 

přičemž zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Stanovení přesné 

hranice nabytí svéprávnosti ex lege je samozřejmým důsledkem toho, že nelze u 

každého jednotlivého člověka posuzovat nabytí svéprávnosti s ohledem na jeho 

individuální vývoj. Proto byl okamžik nabytí svéprávnosti navázán na nabytí zletilosti a 

zároveň stanovena obecná hranice, podle níž se člověk stává zletilým dosažením 

osmnáctého roku věku, tedy v 00:00 hod. dne svých osmnáctých narozenin.9 Je však 

třeba důsledně rozlišovat mezi nabytím zletilostí a nabytím svéprávností. Člověk se sice 

stává svéprávným nabytím zletilosti, avšak neplatí, že by se zletilým stal člověk 

nabytím svéprávnosti, neboť svéprávnosti lze nabýt i jinak než dosažením zletilosti. 

Zletilost samotná je tak bez výjimky navázána na dovršení osmnáctého roku věku, jinou 

možnost zákon nepřipouští. Tak jako se tedy může stát, že je osoba plně svéprávná, 

avšak nikoli zletilá, může stejně nastat situace, že je osoba zletilá, avšak ne plně 

svéprávná. Ačkoli v zásadě nelze nabýt svéprávnosti před dovršením zletilosti, 

občanský zákoník v § 30 odst. 2 připouští dvě výjimky, a těmi jsou přiznání 

                                                 
9 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 194. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9;  



11 

 

svéprávnosti a uzavření manželství. V obou případech platí, že nabytí svéprávnosti před 

dosažením zletilosti musí být v každém případě v zájmu nezletilého. 

1.2.1 Přiznání svéprávnosti 

 Vedle nabytí svéprávnosti zletilostí předpokládá občanský zákoník i možnost 

přiznání svéprávnosti (emancipace), a to v době před dovršením osmnáctého roku věku. 

Ačkoli se tomu v praxi děje zřídka kdy, a ostatně účelem zákonodárce i bylo, aby tento 

institut byl pouze výjimečným, jistě lze dojít k závěru, že přiznání svéprávnosti má své 

odůvodnění. Za tímto účelem je však třeba splnit řadu kritérií, neboť přiznat nezletilému 

svéprávnost může pouze soud. Řízení o přiznání svéprávnosti probíhá pouze na návrh, a 

to buď na návrh samotného nezletilého, nebo na návrh zákonného zástupce nezletilého, 

pokud nezletilý s takovým návrhem souhlasí. I v případě podání návrhu samotným 

nezletilým musí jeho zákonný zástupce v průběhu řízení souhlas s přiznáním 

svéprávnosti projevit. Podle § 37 o.z. přizná soud nezletilému svéprávnost jen tehdy, 

dosáhl-li nezletilý věku šestnácti let, a pokud bude zároveň osvědčena jeho schopnost 

sám se živit a obstarat si své záležitosti. Je zřejmé, že přiznání svéprávnosti nebude 

připadat v úvahu u těch osob, které svéprávnosti nabyli uzavřením manželství. Jelikož 

je této emancipaci věnována samostatná část této rigorózní práce, odkazuje zde autorka 

na část osmou, která se tomuto institutu a souvisejícímu řízení věnuje podrobněji. 

1.2.2 Uzavření manželství 

 Poslední zákonem vyjmenovaným způsobem nabytí svéprávnosti je uzavření 

manželství. I tato možnost je výjimkou z obecné zásady nabytí svéprávnosti zletilostí. 

Ani v tomto případě neponechává zákon soudu možnost přiznat nezletilému 

svéprávnost bez omezení. Zásadní limitaci přináší § 672 odst. 2 občanského zákoníku, 

podle nějž může soud ve výjimečných případech povolit uzavřít manželství nezletilému, 

který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody. 

Dosažení uvedeného věku je tak i zde nutnou podmínkou pro to, aby soud vůbec o 

přiznání svéprávnosti mohl uvažovat. Ze znění jmenovaného ustanovení je zřejmé, že i 

v tomto případě dbá zákonodárce důsledně na to, aby k takovým případům docházelo 

spíše ojediněle, zásadně svědčí-li tento postup zájmům v nezletilého. Lze dovodit, že 

právní mocí rozhodnutí o povolení uzavřít manželství ještě nezletilý svéprávnosti 

nenabyde, tomu se stane až samotným okamžikem uzavření manželství. Oproti přiznání 
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svéprávnosti soudem zde možnost jejího nabytí před dovršením věku šestnácti let 

nepřichází v úvahu, neboť možnost uzavření manželství nezletilému mladšímu tohoto 

věku, a tím pádem ani jeho povolení, zákon nepřipouští. Zákon nezapovídá situaci, kdy 

by o povolení uzavřít manželství žádali oba manželé, tj. situaci, kdy by obě osoby byly 

nezletilé. Lze tedy jednoznačně dojít k závěru, že takový případ možný je, avšak soud 

by logicky musel povolit uzavření manželství oběma nezletilým individuálně.  

 Podle občanského zákoníku nedojde ke ztrátě svéprávnosti ani tehdy, kdy ještě 

před dosažením zletilosti dojde k zániku manželství, nerozhodno jakým způsobem, 

popřípadě k prohlášení manželství za neplatné. Může se tak stát například tehdy, 

uzavře-li nezletilý manželství bez povolení soudu. Takové manželství by patrně nebylo 

zdánlivé, nýbrž „pouze“ neplatné a bylo by tedy možné jej soudem za takové prohlásit. 

Občanský zákoník v § 683 však zároveň upravuje možnost konvalidace neplatného 

manželství, bylo-li by počato dítě, které se narodilo živé. Důvodem této ex lege 

konvalidace je zřejmě převažující společenský zájem nad tím, aby se dítě narodilo do 

manželství, ačkoli by se mělo narodit do manželství nezletilých osob. S ohledem na 

uvedené je evidentní, že nezletilý ve skutečnosti může nabýt svéprávnosti i uzavřením 

manželství, které ale nebylo povoleno soudem. Může se tak stát tehdy, nebylo-li 

následně toto manželství prohlášeno za neplatné anebo došlo-li k již zmíněné 

konvalidaci; ostatně uvedené vyplývá i ze znění § 30 odst. 2 občanského zákoníku 

a contrario. 
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2. Omezení svéprávnosti 

 Jak již uvedeno výše, ani občanský zákoník č. 40/1964 Sb., tzv. starý občanský 

zákoník (dále také jen „obč. zák.“), platný a účinný do 31. 12. 2013, právní úpravu 

svéprávnosti, resp. způsobilosti k právním úkonům, nepostrádal, ačkoli byla velmi 

jednoduchá a rozhodně bychom ji nemohli označit za komplexní. Zákoník ji definoval 

jako způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe 

povinnosti a stejně jako současný občanský zákoník uváděl, že vzniká v plném rozsahu 

zletilostí. Zásadní odlišností od současné právní úpravy však byla možnost fyzickou 

osobu způsobilosti k právním úkonům zbavit, a to tehdy, jestliže pro duševní poruchu, 

která není jen přechodná, nebyla taková osoba vůbec schopna činit právní úkony.10 

Současný občanský zákoník institut zbavení způsobilosti k právním úkonům zcela 

opustil, když jediným způsobem, jakým může být do této osobnostní sféry jedince 

zasaženo, je formou omezení ve svéprávnosti. S ohledem na změnu právní úpravy 

přinesl tento zákoník významné přechodné ustanovení § 3032, podle něhož všechny 

osoby, které byly podle dosavadních právních předpisů zbaveny způsobilosti k právním 

úkonům, se ode dne nabytí účinnosti zákona považují za osobu omezenou ve 

svéprávnosti. 

 Jelikož je omezení ve svéprávnosti velkým zásahem do přirozených práv 

člověka, je takový úkon plně v soudní jurisdikci a nikdo jiný než soud o svéprávnosti 

člověka rozhodovat nemůže. Přitom je třeba brát zřetel na to, že k omezení ve 

svéprávnosti může dojít pouze v zájmu člověka, s plným uznáním jeho práv a osobní 

jedinečnosti. Jediným důvodem, pro který může být člověk ve svéprávnosti omezen, je 

duševní porucha, která není jen přechodná, a pro niž není člověk schopen sám právně 

jednat. Není tedy rozhodné, jaká konkrétní duševní choroba člověka sužuje, tj. určení 

přesné diagnózy choroby z hlediska lékařského, nýbrž vliv takové choroby na schopnost 

člověka obstarávat si sám své záležitosti. Přitom pro omezení ve svéprávnosti 

nepostačuje, jedná-li se o duševní poruchu jen dočasnou. Je zřejmé, že rozhodování o 

svéprávnosti člověka vyžaduje ze strany soudu, resp. soudců, výrazně individualistický 

přístup a řádné zohlednění všech okolností v každém jednotlivém případě. Omezení ve 

svéprávnost je rovněž institutem ultima ratio, což občanský zákoník výslovně uvádí v 

                                                 
10 viz ust. § 10 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, platný a účinný do 31. 12. 2013 
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§ 55 odst. 2, podle nějž k omezení svéprávnosti soud přistoupí jen tehdy, hrozila-li by 

jinak člověku závažná újma a vzhledem k jeho zájmům nepostačují mírnější a méně 

omezující opatření. A contrario tak můžeme říci, že pokud soud při rozhodování o 

svéprávnosti dojde k závěru, že je s ohledem na zájmy a duševní poruchu posuzované 

osoby postačující jiné, mírnější opatření, neměl by člověka ve svéprávnosti omezit. Za 

mírnější opatření, která by při rozhodování o svéprávnosti mohla přijít v úvahu, lze 

označit obzvláště nápomoc při rozhodování či zastoupení členem domácnosti. 

 Zásadním rozdílem oproti předchozí právní úpravě je také dočasnost institutu 

omezení ve svéprávnosti. Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou 

záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, 

nanejvýše však na tři roky, přičemž uplynutím této doby účinky omezení ve 

svéprávnosti zanikají a člověk se tak ex lege stává plně svéprávným. Pakliže ale soud 

v době trvání omezení zahájí řízení o prodloužení doby trvání omezení, trvají právní 

účinky původního rozhodnutí až do vydání nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok. 

Ve výsledku tedy již nebude možné omezit člověka ve svéprávnosti tzv. na dobu 

neurčitou, resp., i kdyby soud dobu trvání omezení ve svéprávnosti v rozsudku výslovně 

nevymezil, omezení uplynutím tří let, resp. jednoho roku po započetí řízení o 

prodloužení, ex lege zanikne. Omezení svéprávnosti je totiž opatřením, které 

představuje nezbytné omezení, jež může trvat pouze po nezbytně nutnou dobu, dokud 

důvody, které k omezení ve svéprávnosti vedly, trvají. Z toho důvodu proto není 

možnost rozhodovat o omezení svéprávnosti například limitována námitkou věci 

rozhodnuté a o nové svéprávnosti fyzické osoby může soud rozhodnout vždy, dojde-li u 

takové fyzické osoby ke změně důvodů, které vedly k omezení její svéprávnosti.11 

 

 

                                                 
11 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2009, sp. zn. 30 Cdo 4582/2008 
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3. Řízení o svéprávnosti 

3.1 Obecná charakteristika 

 Jak již uvedeno výše, rozhodování o svéprávnosti člověka je plně v jurisdikci 

soudu. Řízení o svéprávnosti je jedním z tzv. nesporných řízení, jejichž právní úprava je 

zahrnuta v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále také jen 

„z.z.ř.“). Nesporná řízení se vyznačují zejména úpravou vztahů pro futuro skrze 

konstitutivní rozhodnutí a jejich převažující preventivní funkci. Obě tyto charakteristiky 

se beze všeho uplatní i v řízení o svéprávnosti, neboť rozsudek o omezení ve 

svéprávnosti má jakožto rozhodnutí o statusové otázce, tj. otázce o osobním stavu, 

právní účinky ex nunc.12 V zákoně o zvláštních řízeních soudních jsou pro řízení o 

svéprávnosti vymezena speciální ustanovení § 34 a násl. Jelikož se, jak již řečeno, 

typově jedná o nesporné řízení, lze jej charakterizovat řadou ustanovení nacházejících 

se v obecné části zákona o zvláštních řízeních soudních. Jedním ze základních rozdílů 

oproti tzv. řízení spornému je uplatňování vyšetřovací zásady zakotvené v § 21 z.z.ř., 

která klade mnohem větší nároky na soud, neboť ten má povinnost zjistit sám všechny 

skutečnosti důležité pro rozhodnutí a není přitom omezen na skutečnosti, které uvádějí 

účastníci. Řízení o svéprávnosti se však vymezuje i řadou dalších charakteristik, která 

budou uvedena níže v rámci jednotlivých kapitol a podkapitol. 

 Pro komplexní uchopení problematiky soudního řízení ve věci svéprávnosti však 

není právní úprava v zákoně o zvláštních řízení soudních dostatečná. Ustanovení § 1 

odst. 2 z. z. ř. zakotvuje subsidiaritu zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále 

také jen „o.s.ř.“); tedy nestanoví-li z.z.ř. jinak, užije se právě občanský soudní řád. 

Vedle podpůrnosti občanského soudního řádu vůči zákonu o zvláštních řízeních 

soudních ale zakotvuje § 1 odst. 3 z.z.ř. i souběžné užití těchto dvou procesně-právních 

předpisů, a to v případě, kdy právní úprava v zákoně o zvláštních řízeních soudních není 

komplexní a je tedy třeba nahlédnout i do občanského soudního řádu, avšak zároveň si 

svou nekomplexní právní úpravou neklade za cíl úpravu občanského soudního řádu 

nahradit. Zákon o zvláštních řízeních soudních se pak užije právě vedle příslušných 

ustanovení občanského soudního řádu a teoreticky tak lze hovořit o tzv. zbytkové 

subsidiaritě. 

                                                 
12 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2013, sp. zn. 30 Cdo 979/2013 
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 Procesně-právní úprava řízení o svéprávnosti je reflexí hmotně-právní úpravy 

obsažené v § 55 až 65 o.z. Zákon zcela logicky tento druh řízení nenazývá „řízením o 

omezení svéprávnosti“, neboť v praxi se příslušná ustanovení nebudou vztahovat pouze 

na tento specifický druh řízení, nýbrž například i na řízení o vrácení svéprávnosti; 

obecné pojetí „řízení o svéprávnosti“ je tak dozajista vhodnějším termínem. 

 Současná úprava řízení o svéprávnosti je rovněž odrazem mezinárodních 

dokumentů, na něž bylo pamatováno při její tvorbě. Nejvýznamnějším z nich je patrně 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“), kterou Česká 

republika ratifikovala a která byla při tvorbě platného a účinného občanského zákoníku 

a zákona o zvláštních řízeních soudních patřičným způsobem zohledněna. Podle čl. 1 

Úmluvy je jejím účelem „podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné užívání všech 

lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením a 

podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti“.13 Důvodová zpráva k občanskému 

zákoníku výslovně pamatuje též na vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva; 

v tomto směru lze odkázat níže na jednotlivé části rigorózní práce. 

3.2 Zahájení řízení 

 Jelikož speciální úprava řízení o svéprávnosti ve zvláštní části z.z.ř. neuvádí 

možnost zahájení řízení pouze na návrh, lze s ohledem na § 13 odst. 1 z.z.ř. říci, že 

řízení je možno zahájit i bez návrhu. Zákon správně užívá pojmu „návrh“, neboť 

v případě nesporných řízeních není návrhem na zahájení řízení „žaloba“, typická naopak 

pro řízení sporné. Soud musí řízení zahájit bezodkladně poté, co se dozví o 

skutečnostech rozhodných pro vedení řízení. Zpravidla je zdrojem takové vědomosti 

podnět učiněný kteroukoli osobou a směřovanou právě soudu. Soud poté musí zvažovat, 

zda podání jemu směřované je pouhým podnětem či přímo návrhem na zahájení řízení, 

neboť učiněný závěr bude mít důsledky pro určení účastníků řízení, tj. pro následný 

postup soudu. Dojde-li totiž soud k závěru, že podání je návrhem na zahájení řízení a 

nikoli pouhým podnětem, stává se navrhovatel účastníkem řízení, což v případě 

pouhého podnětu k zahájení řízení říci nelze. Rozdíl mezi oběma podáními je rovněž 

                                                 
13  viz čl. 29 písm. a) Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Překlad. [online]. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR. [cit. 2016-02-01] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf 
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v tom, že na podnět nejsou kladeny žádné zákonné požadavky, a tak na rozdíl od návrhu 

na zahájení řízení nemá žádné negativní důsledky, je-li podnět učiněn bez jakýchkoli 

formálních náležitostí, kladených naopak právě na návrh. Soud v takovém případě 

zejména není povinen činit úkony směřující k odstranění vad podání. 

 Je-li řízení zahájeno na návrh, musí takový návrh splňovat formální náležitosti 

vymezené v § 42 o.s.ř. Z takového podání musí být patrno, kterému soudu je určeno, 

kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsáno a datováno. Jak již 

uvedeno, neobsahuje-li návrh všechny náležitosti nebo je-li nesrozumitelné nebo 

neurčité, vyzve soud podle § 43 odst. 1 o.s.ř. navrhovatele k opravě nebo doplnění 

podání, určí mu lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. 

Není-li i přes tuto výzvu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro 

tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, 

odmítne; proti tomuto usnesení je přípustné odvolání. Důležité rovněž je, že podle § 14 

z.z.ř. je možné návrh na zahájení řízení učinit ústně do protokolu, nikoli pouze písemně, 

jak v řízeních vedených podle občanského soudního řádu předpokládá § 42 odst. 1 o.s.ř. 

Dostaví-li se navrhovatel osobně k soudu s žádostí o podání ústního návrhu na zahájení 

řízení do protokolu, přebírá tímto soud odpovědnost za náležitosti návrhu, resp. za jejich 

formální správnost. Uvedené vyplývá z § 40 odst. 6 věta za středníkem o.s.ř., podle nějž 

nahrazuje-li protokol podání, musí mít též jeho náležitosti.14 

 Zahájí-li soud řízení bez návrhu, učiní tak usnesením, které doručí účastníkům 

řízení do vlastních rukou. Zákon výslovně vyžaduje doručení do vlastních rukou 

účastníků řízení právě s ohledem na skutečnost, že se jedná o rozhodnutí, jímž se řízení 

zahajuje a o němž musí být účastníci vyrozuměni. Řízení je zahájeno dnem, kdy bylo 

usnesení vydáno, nikoli až jeho doručením účastníkům řízení. I tato skutečnost je zcela 

odůvodnitelná, neboť nemožnost doručit usnesení o zahájení řízení účastníku řízení 

nemůže nic změnit na tom, že řízení bylo zahájeno, a to i s ohledem na zájem a důvody 

k vedení řízení. V souladu s § 169 odst. 2 o.s.ř., usnesení, kterým bylo zahájeno řízení o 

svéprávnosti, nemusí obsahovat odůvodnění jen tehdy, vyplývají-li tyto důvody 

nepochybně z obsahu spisu. S ohledem na účastníky řízení, kteří by v praxi měli znát 

                                                 
14 HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení 

soudní:  podle stavu k 1.1.2015. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, s. 161. ISBN 978-80-

87109-51-9 
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okolnosti vedoucí k zahájení řízení, však považuji za vhodnější odůvodnění uvést. Proti 

usnesení o zahájení řízení není přípustné odvolání. Navrhovatel může samozřejmě svůj 

návrh na zahájení řízení vzít zpět, načež soud takové řízení s ohledem na § 96 o.s.ř. 

zastaví. Pakliže by však i přes zpětvzetí byly splněny podmínky pro zahájení řízení i bez 

návrhu, může soud rozhodnout o neúčinnosti tohoto zpětvzetí podle § 15 z.z.ř.. Je 

zřejmé, že by soud takto postupoval zejména tehdy, svědčil-li by veřejný zájem na 

pokračování v řízení. Rovněž je patrné, že se v tomto případě neuplatní § 96 odst. 3, 

odst. 4 o.s.ř., neboť je-li zde zájem na vedení řízení, nemůže na tuto skutečnost mít vliv 

již proběhnuvší jednání ve věci a nesouhlas ostatních účastníků řízení se zpětvzetím 

návrhu ve věci samé. Obdobně platí, že odpadne-li důvod pro vedení řízení, 

nerozhodno, zda zahájeného na návrh či ex officio, soud řízení i bez návrhu zastaví. 

Důvodem pro takový postup je evidentní absence veřejného zájmu na vedení řízení, 

neboť opačný postup by byl v zásadě nehospodárný. Odpadnutí důvodu pro vedení 

řízení lze přitom zároveň označit za neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, 

s ohledem na výslovnou právní úpravu však důvodem zastavení řízení nebude § 104 

odst. 1 o.s.ř., nýbrž § 16 z.z.ř. 

 Podle § 35 odst. 1 z.z.ř. může návrh na zahájení řízení o omezení nebo vrácení 

svéprávnosti podat též zdravotní ústav, avšak pouze takový, který má právní osobnost. 

K uvedenému se již v minulosti ve svém stanovisku vyjádřil Nejvyšší soud, podle nějž 

„slovní znění ustanovení § 19, věta za středníkem, o. s. ř. by mohlo nasvědčovat tomu, 

že způsobilost být účastníkem řízení má i ten, kdo jinak nemá způsobilost mít práva a 

povinnosti, jestliže mu zákon tuto způsobilost přiznává, tedy jakékoliv zdravotnické 

zařízení všeobecně uvedené v ustanovení § 186 odst. 1 o. s. ř. Nebylo by však na místě 

přiznávat způsobilost být účastníkem řízení takovému zdravotnickému útvaru, jemuž by 

pak nebylo možné ve smyslu ustanovení § 191 odst. 2 o. s. ř. uložit, aby nahradil újmy 

vzniklé podáním zjevně bezdůvodného návrhu. Proto ze zdravotnických zařízení, 

vypočtených v rámci jednotné zdravotnické soustavy v ustanoveních § 31 a násl. zákona 

č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, přicházejí v úvahu jako navrhovatelé a účastníci 

řízení podle ustanovení § 186 odst. 1 o. s. ř. jen ta, která mohou mít také způsobilost mít 

práva a povinnosti ve smyslu ustanovení § 19 o. s. ř.“15 V odborné literatuře se však lze 

                                                 
15  Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 11. 1977 sp. zn. Cpj 160/1976 
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setkat i s opačným názorem, tedy že k podání návrhu na zahájení řízení o svéprávnosti 

je oprávněno i takové zdravotnické zařízení, které hmotněprávní subjektivitu nemá, a to 

právě s ohledem na § 19 o.s.ř.16 Obdobné lze říci o státním orgánu. Zdravotnické 

zařízení, stejně jako státní orgán, je v tomto případě v souladu s § 35 odst. 2 z.z.ř. 

považován za tzv. kvalifikovaného navrhovatele; jako takový nemá povinnost předložit 

soudu lékařskou zprávu o duševním stavu posuzované osoby, resp. soud mu takovou 

povinnost uložit nesmí.  

 Podle § 8 odst. 2 z.z.ř. může návrh na zahájení řízení podat i státní zastupitelství. 

To se pak coby navrhovatel stává účastníkem řízení a jako takový může činit veškeré 

procesní úkony, které účastníkům řízení náleží, tj. zejména může vzít návrh na zahájení 

řízení zpět. Toto výslovné zákonné zmocnění dodává státnímu zastupitelství potřebnou 

procesní legitimaci, neboť z důvodu absence hmotněprávního poměru není nositelem 

věcné legitimace. Státní zastupitelství má však i právo do již zahájeného řízení vstoupit, 

a to dle § 8 odst. 1 písm. d) z.z.ř. Jelikož je předpokladem vstupu státního zastupitelství 

do řízení jeho povědomí o takovém řízení, zasílá soud vždy usnesení o zahájení řízení, 

případně návrh na zahájení řízení, též místně příslušnému státnímu zastupitelství. Tzv. 

vstupové oprávnění státního zastupitelství není vázáno na žádnou podmínku, dává však 

státnímu zastupitelství postavení zvláštního procesního subjektu, kdy není ani orgánem 

soudu, ani účastníkem řízení. V řízení, do něhož státní zastupitelství vstoupilo, je státní 

zastupitelství oprávněno činit veškeré úkony, které mohou činit účastníci řízení, vyjma 

těch procesních úkonů, které přísluší jen účastníku řízení v určitém procesním 

postavení, resp. pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního 

poměru (např. zpětvzetí návrhu na zahájení řízení).17 Je třeba rovněž doplnit, že v obou 

uvedených případech ingerence státního zastupitelství přináleží tomuto procesně-právní 

subjektivita podle § 19 o.s.ř., neboť je mu přiznána přímo zákonem, stejně tak mu 

přináleží procesní způsobilost podle § 20 o.s.ř. Soud o vstupu státního zastupitelství do 

řízení žádným způsobem nerozhoduje a pouze jej vezme na vědomí. Vstup je účinný 

okamžikem doručení oznámení o vstupu soudu. Tato skutečnost má důsledky v tom 

                                                 
16 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M., BÍLÝ, M., 

HAMUĹÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., PIRK, T., SMOLÍK, P. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2015, 1054 s.82. ISBN 978-80-7400-297-7 
17  SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, R. et al. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 134 až 135. ISBN 978-80-7400-506-0   
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směru, že od tohoto okamžiku je soud povinen zasílat státnímu zastupitelství veškerá 

rozhodnutí a vyrozumívat jej o konání jednání ve věci, případně jiného soudního roku. 

 Jelikož by řízení o svéprávnosti mohlo snadno podlehnout šikanózním návrhům, 

stanovuje zákon o zvláštních řízeních soudních v § 35 odst. 2 soudu možnost uložit 

navrhovateli, aby do přiměřené lhůty, kterou soud sám stanoví, předložil lékařskou 

zprávu o duševním stavu posuzované osoby s tím, že není-li v této lhůtě lékařská zpráva 

předložena, soud řízení zastaví. Uložení takové povinnosti je však zcela v diskreci 

soudu, který by měl v každém individuálním návrhu posoudit, zda bude či nebude 

předložení lékařské zprávy požadovat. Soud by tak například neměl postupovat tehdy, 

je-li navrhovatelem sama osoba, o jejíž svéprávnosti má být vedeno řízení a rozhodnuto. 

Naopak se domnívám, že soud by měl předložení lékařské zprávy požadovat pouze 

v případě, že jsou zde důvodné obavy z šikanózního návrhu. Tento výklad je právě 

v souladu s jazykovou formulací dotčeného ustanovení § 35 odst. 2 z.z.ř. a vyplývá 

ostatně i ze smyslu této diskreční pravomoci soudu. Zákonodárce zcela evidentně 

směřoval k zabránění šikanózním návrhům, k nimž v praxi dochází spíše ojediněle, 

přesto si takový případný návrh žádá výslovnou právní úpravu umožňující předcházen 

šikanózním řízením. Soud uloží výzvu k předložení lékařské zprávy usnesením, proti 

němuž není v souladu s § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. odvolání přípustné, neboť se jím 

upravuje vedení řízení. Současně je povinen účastníka poučit o následku nesplnění této 

výzvy, tedy o možnosti zastavení řízení. Soud by měl poskytnutou lhůtu volit uvážlivě 

tak, aby měl adresát reálnou možnost ve lhůtě lékařskou zprávu opatřit a nadto i soudu 

doručit. Nutno však doplnit, že se jedná o lhůtu soudcovskou, která může být 

prodloužena. 

 S ohledem na možný případ omezení ve svéprávnosti osob, u nichž je plná 

svéprávnost předpokladem jejich činnosti, stanoví § 36 z.z.ř. výslovnou povinnost 

soudu zaslat stejnopis návrhu na zahájení řízení nebo usnesení o zahájení řízení ministru 

spravedlnosti a příslušné komoře, je-li posuzovanou osobou advokát, notář, soudní 

exekutor, soudce, státní zástupce, insolvenční správce, zapsaný mediátor, znalec nebo 

tlumočník. Význam této povinnosti je nadto zdůrazněn povinností soudu učinit tak 

bezodkladně. 
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3.2.1 Příslušnost soudu 

 Řízení je nutno vést u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Věcnou 

příslušnost vymezuje subsidiárně § 3 odst. 1 z.z.ř., podle nějž jsou v prvním stupni 

příslušné okresní soudy, nestanoví-li zákon jinak. Tímto je věcná příslušnost pro okresní 

soudy jednoznačně dána, neboť v rámci speciálních ustanovení věnujících se řízení o 

svéprávnosti není věcná příslušnost upravena. 

 Naopak místní příslušnost je v rámci zvláštní části z.z.ř. stanovena výslovně, 

když ji § 34 odvozuje od obecného soudu toho, o jehož svéprávnosti se rozhoduje. 

Přitom obecným soudem fyzické osoby je podle § 85 odst. 1 o.s.ř. okresní soud, v jehož 

obvodu má tato osoba bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se 

zdržuje. Jestliže má fyzická osoba bydliště na více místech, pak jsou jejím obecným 

soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam 

trvale. Není tedy rozhodující adresa trvalého pobytu podle zák. č. 133/2000 Sb., o 

evidenci obyvatel a rodných čísel, tj. bydliště evidenční, nýbrž bydliště skutečné. 

Výjimkou je situace, kdy je osoba, o jejíž svéprávnosti se rozhoduje, umístěna bez 

svého souhlasu ve zdravotním ústavu nebo v zařízení sociálních služeb, tj. případy 

detence, kdy je příslušný soud, v jehož obvodu se nachází tento ústav. Domnívám se, že 

v tomto případě ale nelze místní příslušnost dovozovat automaticky při umístění osoby 

do takového zařízení, neboť pro dosažení smyslu výlučné úpravy místní příslušnosti je 

třeba určité trvalosti pobytu v zařízení z hlediska časového. Místní příslušnost by tedy 

neměla být dána tehdy, je-li zřejmé, že je osoba v ústavu umístěna pouze dočasně či 

krátkodobě. Naopak v případě, kdy se lze domnívat, že je umístnění osoby v ústavu 

dlouhodobé až neměnné, jistě místní příslušnost podle sídla ústavu dána je. 

Ačkoli jsou v zásadě pro určení místní příslušnosti rozhodné okolnosti, které tu 

byly v době zahájení řízení, může podle § 5 z.z.ř. příslušný soud přenést svoji 

příslušnost na jiný soud, je-li to v zájmu posuzované osoby. Toto ustanovení tak 

umožňuje změnit místní příslušnost poté, co byla založena podle § 34 z.z.ř. 

Předpokladem přenesení příslušnosti je změna okolností významných pro určení místní 

příslušnosti a zároveň respektování zájmu posuzované osoby.18 Soud by tak měl 

postupovat pouze ve výjimečných případech, přičemž tak nesmí učinit, byl-li by zde 

                                                 
18 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.4.2015 sp. zn. 23 Nd 111/2015 
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rozpor se zájmy posuzované osoby, popřípadě i pouhá nejistota o souladu s jejími 

zájmy. Dotčené ustanovení dává soudu pouhou možnost přenesení příslušnosti, nejedná 

se tak o povinnost. Soud by vždy měl zvažovat veškeré okolnosti a nevydávat příslušné 

usnesení zbrkle, tedy zohlednit hlavně trvalost důvodu svědčících pro přenesení. Vždy 

je potřeba pamatovat na to, že příslušným by měl být zejména takový soud, který je 

posuzované osobě nejblíže, neboť v zásadě pouze takový soud je schopen nejúčinněji a 

nejrychleji rozhodnout o právech a povinnostech dotčených osob, když právě díky své 

blízkosti má možnost dosažení potřebných a úplných informací a podkladů pro 

rozhodnutí co nejrychleji. Judikatura se již opakovaně vyjádřila k možnosti uplatnění § 

12 odst. 2 o.s.ř., tj. přikázání věci jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. 

Ačkoli příslušná rozhodnutí byla přijata ve věcech péče o nezletilé, lze jejich závěry 

bezpochyby uplatnit i ve věcech o svéprávnosti. Podle těchto rozhodnutí „zvláštní 

(speciální) úprava (§ 5 z.z.ř. – pozn. autorky) má přednost před ustanovením § 12 odst. 

2 o. s. ř., které tudíž ve věcech péče o nezletilé zásadně nelze použít.“19 Bylo tedy 

dosaženo závěru, že „změna jednou určené příslušnosti soudu (…) je zásadně možná 

jen postupem podle § 177 odst. 2 o. s. ř. (§ 5 z.z.ř. – pozn. autorky).20 

O přenesení místní příslušnosti soud rozhoduje usnesením, proti němuž je 

odvolání přípustné. Soud tak může učinit ex officio, tedy i bez návrhu. Ve výroku 

usnesení uvede soud, na který příslušnost přenáší. Domnívám se, že v tomto případě 

není vhodné užití § 169 odst. 2 věty poslední o.s.ř. a usnesení by vždy mělo být 

odůvodněno, zejména co se týče souladu tohoto postupu se zájmy posuzované osoby. 

Pakliže soud, na nějž byla příslušnost přenesena, s takovým postupem nesouhlasí, 

předloží věc podle § 105 odst. 3 o.s.ř. k rozhodnutí svému nadřízenému soudu. 

Rozhodnutím nadřízeného soudu je pak vázán tento soud i soud, který příslušnost 

přenesl.  

3.3 Účastníci řízení 

 Právní úpravu účastníků řízení obsahuje zákon o zvláštních řízeních soudních v 

§ 6, tedy v rámci své obecné části. Toto ustanovení vymezuje účastníky řízení velmi 

obecně, což je zřejmě dáno rozličným množstvím nesporných řízení, na něž se obecná 

                                                 
19 tamtéž 
20 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.2.2011 sp. zn. 4 Nd 43/2011 
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úprava vztahuje. Podle § 6 odst. 1 z.z.ř. je v řízení, které může být zahájeno i bez 

návrhu, účastníkem řízení navrhovatel a dále ten, o jehož právech nebo povinnostech 

má být v řízení jednáno. Přitom není rozhodné, zda osoba, o jejíchž právech nebo 

povinnostech má být jednáno, bude výslovně zmíněna v samotném výroku rozhodnutí 

či nikoli. Za takové situace by účastníkem řízení o svéprávnosti byla vedle případného 

navrhovatele samozřejmě posuzovaná osoba, ale rovněž například i nezletilé dítě 

posuzované osoby, neboť právě jeho práv a povinností se řízení přímo dotýká,21 stejně 

tak i druhý rodič dítěte. Důvodem je § 865 o.z., podle nějž rozhodne-li soud o omezení 

svéprávnosti rodiče, rozhodne zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti. Z tohoto 

ustanovení je zřejmé, že rozhodnutí ve věci se vždy může práv nezletilých dětí 

posuzované osoby dotknout, stejně tak druhého rodiče, neboť případným omezením ve 

svéprávnosti i v rozsahu rodičovské odpovědnosti se jejím jediným nositelem stává 

právě druhý z rodičů a na něj se pak předmětná rodičovská práva soustředí.22 Nezletilé 

dítě musí být v řízení zastoupeno kolizním opatrovníkem, nikoli druhým rodičem.23 Jak 

již uvedeno výše, navrhovatelem, a tedy i účastníkem řízení, může být i státní 

zastupitelství, není tomu tak ale v případě vstupu do již zahájeného řízení. Pokud soud 

zahájí i řízení o opatrovnictví a následně tato dvě řízení spojí ke společnému projednání, 

je účastníkem řízení rovněž osoba, o níž je uvažováno jako o potenciálním 

opatrovníkovi pro osobu omezenou ve svéprávnosti. I na tuto osobu lze vztáhnout § 6 

z.z.ř., neboť právní mocí výroku o jejím jmenování opatrovníkem se stává zástupcem 

osoby omezené ve svéprávnosti. V takovém postavení jí nelze odepřít právo účastnit se 

řízení, neboť na rozhodnutí ve věci závisí rozsah jejích práva a povinností, které jí právě 

v rozsudku o omezení svéprávnosti soud coby jmenovanému opatrovníkovi vymezí. 

Soud by tedy měl každou takovou potenciální osobu přibrat do řízení, což znamená, že 

takových účastníků řízení může být i několik, ačkoli soud v závěru jmenuje 

opatrovníkem jen jednu z nich. Opomenutí této povinnosti soudu je zásadním 

pochybením soudu a vadou řízení. 

                                                 
21  HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení 

soudní:  podle stavu k 1.1.2015. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, s. 37. ISBN 978-80-

87109-51-9 
22  Zpráva Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 11. 1977, sp. zn. Cpj 160/76, sb. č. 3/1979 
23   Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 2. 12. 1983 sp. zn. Cpj 35/83, sb. č. Rc 2/1984 
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 Navrhovatel zpravidla účastníky řízení vymezí již v návrhu. Nicméně jelikož 

řízení nesporné ovládají zásady odlišné od řízení sporného, není otázka účastníků řízení 

dána jejich vymezením a označením navrhovatelem, ale naopak je povinností soudu 

zjistit všechny případné účastníky a ty do řízení připojit. Pakliže tedy soud v průběhu 

řízení zjistí, že někdo z těch, o jejichž právech nebo povinnostech má být v řízení 

jednáno, se řízení neúčastní, přibere jej do řízení jako účastníka, jakmile se o něm 

dozví. Typickým příkladem je již výše zmíněný opatrovník. V praxi se totiž může stát, 

že soud ještě v průběhu řízení zjišťuje, kdo by jako opatrovník připadal v úvahu. Soud 

pak účastníka přibere do řízení usnesením, proti němuž není odvolání přípustné. Přitom 

není rozhodné, zda osoba přibraná do řízení s takovým postupem souhlasí či nikoli. 

Obdobně, jestliže soud zjistí, že se řízení účastní ten, o jehož právech nebo 

povinnostech v řízení není jednáno, umožňuje mu § 7 z.z.ř. účast takové osoby v řízení 

ukončit, a to opět usnesením. V tomto případě ale odvolání proti usnesení přípustné je. 

 Navrhovatelem může být i osoba, která byla ve svéprávnosti omezena, a to 

tehdy, domáhá-li se zrušení nebo změny rozhodnutí, kterým bylo o omezení 

svéprávnosti rozhodnuto. Pakliže ale soud tuto žádost již opakovaně zamítl a zlepšení 

stavu osoby omezené ve svéprávnosti nelze očekávat, může soud rozhodnout, že mu 

právo podat návrh opětovně nepřísluší, nejdéle však na dobu 6 měsíců ode dne právní 

moci tohoto rozhodnutí. Takové rozhodnutí je vážným zásahem do aktivní legitimace 

navrhovatele, soud jej však může učinit pouze ve vztahu k osobě ve svéprávnosti 

omezené, nikoli ke komukoli jinému. I v tomto případě by soud rozhodl usnesením, 

rovněž lze očekávat, že by tak mohl učinit v rámci rozhodnutí o zamítnutí opakovaného 

návrhu na změnu nebo zrušení rozhodnutí, jímž byla osoba omezena ve svéprávnosti, a 

to v následujícím výroku rozhodnutí. Proti tomuto výroku je samozřejmě přípustné 

odvolání, nutno však říci, že toto by s ohledem na § 171 odst. 2 o.s.ř. bylo vykonatelné 

již doručením, podané odvolání by mělo suspenzivní účinky pouze ve vztahu k právní 

moci. 
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3.4 Zastoupení posuzované osoby 

3.4.1 Opatrovník pro řízení 

 Osobě, jejíž svéprávnost je v řízení posuzována, musí soud jmenovat 

opatrovníka pro toto řízení, a to i tehdy, jestliže si zvolí zmocněnce. Nejedná se o 

opatrovníka hmotněprávního, kterého soud jmenuje při rozhodnutí o omezení ve 

svéprávnosti v rámci samotného rozhodnutí ve věci. Soud by měl opatrovníkem zvolit 

vhodnou osobu, a to takovou, která bude způsobilá řádně hájit zájmy posuzované osoby. 

S ohledem na institut předběžného prohlášení musí soud v souladu s § 29a o.s.ř. před 

jmenováním opatrovníka zjistit, zda posuzovaná osoba takové prohlášení neučinila. 

Soud by tedy měl předně učinit lustraci v příslušné evidenci u Notářské komory ČR, 

tedy v neveřejném Seznamu prohlášení o určení opatrovníka. Komplikovanější je 

ovšem zjištění existence takové listiny sepsané ve formě soukromé listiny, která 

nepodléhá žádné evidenci. Za účelem zjištění této listiny by měl soud učinit patřičné 

kroky, tj. dotázat se například osob blízkých posuzované osobě a případně o předložení 

listiny požádat.24 Přáním osoby, která prohlášení učinila, je soud vázán a v zásadě 

nemůže jmenovat opatrovníkem někoho jiného. Výjimkou je samozřejmě případ, kdy 

by osoba uvedená v prohlášení nesplňovala předpoklady toho, stát se opatrovníkem, 

např. z důvodu vlastní nezpůsobilosti, případně z důvodu kolize vzájemných zájmů 

s posuzovanou osobou.  

Základním předpokladem jmenování opatrovníka je souhlas této osoby se 

jmenováním. Je otázka, zda je nezbytné, aby byl souhlas udělen výslovně. Někteří 

soudci uplatňují takový procesní postup, kdy se potenciálního opatrovníka písemně 

dotáží, zda souhlasí s tím, aby byli pro řízení jmenováni opatrovníkem, přičemž soud 

připojí doložku, že nevyjádří-li se dotyčný v určené lhůtě, bude soud mít za to, že se 

svým jmenováním opatrovníkem souhlasí. Argumentem pro tento postup bývá 

zpravidla možnost odvolání do usnesení o jmenování opatrovníkem a domáhání se po 

odvolacím soudu zrušení tohoto usnesení. Domnívám se však, že tento postup není 

správný, neboť základním předpokladem jmenování opatrovníka je vždy jeho souhlas. 

Vzhledem k významu opatrovnické funkce nesouhlasím s tvrzením, že lze takového 

                                                 
24  LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 307. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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souhlasu docílit fiktivně. Je přitom potřeba zohlednit i skutečnost, že výkon funkce 

opatrovníka si žádá vlastní aktivní přístup k věci. Nelze se ale domnívat, že by takový 

přístup v plné míře měla osoba, která s touto funkcí výslovně nesouhlasila. 

 Při volbě opatrovníka musí soud každopádně volit s náležitou opatrností a 

vyhnout se případné kolizi ve vzájemných právech posuzované osoby a opatrovníka. 

V zásadě by tedy opatrovníkem neměl být jmenován navrhovatel ani jiný účastník 

řízení, nebezpečí kolize vzájemných zájmů je zde i ohledně osoby, která dala podnět 

k zahájení řízení. Soud by měl rovněž přihlížet k možné kolizi z důvodů osobních či 

majetkových zájmů na rozhodnutí.25 

V praxi se může stát, že soud žádnou vhodnou osobu nezjistí, popřípadě žádný 

z příbuzných či osob jinak blízkých posuzovanému se jmenováním opatrovníkem pro 

řízení nesouhlasí. Standardně poté soud jmenuje opatrovníkem advokáta. Nicméně soud 

může ke jmenování opatrovníkem advokáta přistoupit až tehdy, jestliže jím nemůže být 

jmenován někdo jiný. Advokátovi za výkon funkce opatrovníka náleží odměna, kterou 

společně s hotovými výdaji a případně též daní z přidané hodnoty, platí v souladu s § 

140 odst. 2 o.s.ř. stát. 

 Často se stává, že soud jmenuje procesním opatrovníkem osobu, která je 

následně jmenována opatrovníkem hmotněprávním. Je otázka, zda je takový postup 

správný. Na jednu stranu by bylo snadno říci, že ano, neboť úkoly opatrovníka 

procesního v průběhu řízení a úkoly, tj. práva a povinnosti opatrovníka hmotněprávního 

jsou zcela rozdílné. Avšak jak již uvedeno výše, osoba, kteroužto lze považovat za 

potenciálního opatrovníka osobě omezené ve svéprávnosti, by rovněž měla být 

účastníkem řízení. Z toho hlediska by mělo být vyloučeno, aby byla také procesním 

opatrovníkem posuzované osoby v průběhu řízení, a to pro možnou kolizi zájmů. I 

v tomto případě by tedy měl soud postupovat velice uvážlivě. Lze sice jednoznačně 

souhlasit s argumentem, že procesním opatrovníkem by měla být osoba opatrovanci 

blízká, na druhou stranu soud z povahy věci nikdy nemůže spolehlivě nahlédnout mezi 

vzájemné vztahy těchto osob a vypozorovat případné kolidující zájmy. Vzhledem 

k opatrnosti se tedy jeví racionálnějším volba jmenování opatrovníkem advokáta. 

                                                 
25  BUREŠ, J., DRÁPAL L., KRČMÁŘ Z. Občanský soudní řád: komentář. I. díl. 7. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2006, xxii, str. 929. ISBN 80-7179-378-7. 
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Případný argument nadbytečného navyšování nákladů řízení, které v řízení o 

svéprávnosti nese stát, je sice pravdivý a do jisté míry odůvodněný, neměl by však ze 

zásady převážit nad zájmy posuzované osoby, která v praxi nemusí být schopna své 

vlastní zájmy hájit a chránit ani v rovině právní, nýbrž ani v rovině rodinné, tj. mezi 

rodinnými příslušníky. Je to totiž ostatně i opatrovník posuzované osoby, který může 

svou aktivitou volbu hmotněprávního opatrovníka ovlivnit. Nutno také podotknout, že 

opatrovníkem pro řízení by soud neměl jmenovat navrhovatele, neboť obecně se zájmy 

obou těchto účastníků mohou dostat do rozporu. Postup soudu, který v řízení dokonce 

vyzval navrhovatele o sdělení, zda je schopen vykonávat funkci opatrovníka pro řízení, 

se tak jeví nesprávným a vyvolávajícím mezi účastníky nejasnosti.26 

 Před vydáním samotného usnesení o jmenování opatrovníka se soud zpravidla 

neformálně dotáže navrhovatele, případně osoby, která dala podnět k zahájení řízení, 

zda její známa osoba posuzované osobě blízká, případně jiná osoba, která by byla 

vhodná pro tuto funkci a se svým jmenováním souhlasila. Soud tak činí čistě 

z praktických důvodů, neboť okruh příbuzných a jiných osob blízkých a jejich skutečná 

možnost opatrovníka vykonávat nemůže být soudu známa. Posuzovaná osoba 

s výběrem opatrovníka nemusí souhlasit, resp. její souhlas není vyžadován. Pakliže by 

se jmenováním opatrovníka nesouhlasila, má samozřejmě možnost podat opravný 

prostředek, tj. odvolání, do usnesení o jmenování opatrovníka, neboť toto musí být vždy 

posuzované osobě doručováno, stejně jako usnesení o zahájení řízení, není-li řízení 

zahájeno z návrhu. 

 Úkolem opatrovníka je hájit práva a oprávněné zájmy posuzované osoby. Aby 

tak opatrovník mohl činit, musí se jednat o osobu, která sama není ve svéprávnosti 

omezena, a která má pro tuto funkci morální, popřípadě též odborné předpoklady.27 

V zásadě jí nemusí být pouze fyzická osoba, nýbrž i osoba právnická, k čemuž může 

dojít spíše v případě veřejného opatrovníka. V minulosti byla poměrně vžitá praxe, kdy 

soudy ustanovovaly opatrovníkem své zaměstnance, tj. kupříkladu vyšší soudní 

úřednice, justiční čekatele apod. Tomuto zažitému postupu učinila přítrž až judikatura, 

                                                 
26  Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 12. 2014, sp. zn. 15 Co 465/2014 
27  HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení 

soudní:  podle stavu k 1.1.2015. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, s. 128. ISBN 978-80-

87109-51-9 
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když Ústavní soud judikoval, že „tento postup správným shledat nelze. Jak bylo 

v dřívějších rozhodnutích Ústavním soudem dovozeno, bylo především na místě zjistit, 

zda stěžovatelku nemůže zastupovat osoba jí příbuzná. Opatrovník je osobou, která má 

v řízení hájit práva a oprávněné zájmy účastníka, kterého zastupuje. Při ustanovení 

opatrovníka je proto třeba přísně vážit, aby nedošlo ke kolizi zájmů zástupce 

a zastoupeného. Nelze očekávat, že podřízený pracovník soudu jako opatrovník 

účastníka řízení ve věci řešené tímtéž soudem, bude brojit proti postupu a rozhodnutí 

soudu, a to i kdyby byl evidentně vadný.“28 

Výkon funkce opatrovníka končí právní mocí rozhodnutí ve věci samé, případně 

zproštěním ho této funkce. Jmenováním opatrovníka, coby zástupce účastníka řízení, 

vzniká soudu odpovědnost za to, že opatrovník bude hájit práva a oprávněné zájmy 

účastníka řízení, tj. posuzované osoby. Je přitom povinen zprostit opatrovníka jeho 

funkce, pokud zjistí, že opatrovník svoji funkci v řízení buďto nevykonává fakticky 

vůbec, anebo zcela nedostatečně. Opačný postup, kdy by soud jmenoval a poté toleroval 

nedostatečně činného opatrovníka, by byl nepřípustným formalismem, který ve svém 

důsledku popírá právo zastoupeného účastníka na spravedlivé řízení. Nerespektování 

uvedených pravidel ze strany obecného soudu by vedlo k porušení ústavně zaručených 

práv posuzované osoby.29 

3.4.2 Zmocněnec 

 Podle § 37 odst. 1 věta druhá z.z.ř. má osoba, o jejíž svéprávnosti se v řízení 

rozhoduje, možnost zvolit si zmocněnce, který v řízení vystupuje vedle opatrovníka 

jmenovaného soudem rovněž jako zástupce posuzované osoby. Nejedná se ale o 

obecného zmocněnce podle § 27 o.s.ř., nýbrž o zvláštního zmocněnce vymezeného 

speciálně tímto ustanovením. Může jím být jak fyzická osoba, tak osoba právnická; 

v tomto případě je volba čistě na posuzovaném. Lze předpokládat, že zmocněnce si 

posuzovaná osoba zvolí zejména tehdy, nebude-li jmenovanému opatrovníkovi 

důvěřovat, nebo naopak, bude-li důvěřovat pouze osobě zmocněnce.30 Výběr osoby 

                                                 
28  Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2007, č. j. II. ÚS 303/05-1 
29  Nález Ústavního soudu ze dne 22. listopadu 2012 sp. zn. II. ÚS 194/11 
30 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M., BÍLÝ, M., 

HAMUĹÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., PIRK, T., SMOLÍK, P. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 86. ISBN 978-80-7400-297-7 
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zmocněnce je čistě na posuzovaném. Ani v tomto případě ale nemůže být zmocněncem 

osoba, jejíž zájmy by mohly být v rozporu se zájmy posuzované osoby, tedy například 

navrhovatel. Zákon tímto umožňuje, aby posuzovaná osoba byla v řízení zastoupena 

dvěma různými zástupci. Ačkoli by se takový stav mohl zdát jako závadný, v praxi 

naopak soudu umožňuje dozvědět se o posuzované osobě a rozhodujících okolnostech 

více potřebných informací, zejména takových, které by jedna z těchto osob z ohledem 

na vlastní zájmy neuvedla. Zmocněnec je dále také osobou, která soudu pravděpodobně 

namítne nedostatečnou aktivitu opatrovníka a naopak opatrovník může soud upozornit 

na rozporné zájmy mezi posuzovanou osobou a zmocněncem.  

 O možnosti zvolit si pro řízení zmocněnce je soud podle § 37 odst. 1 věta 

poslední z.z.ř. povinen posuzovanou osobu poučit. Toto ustanovení je reflexí § 5 o.s.ř., 

který poučovací povinnost soudu zakotvuje obecně. Zpravidla tak soud činí v rámci 

svého prvního úkonu ve věci, kdy vydává usnesení o zahájení řízení o svéprávnosti, 

zahájení řízení o opatrovnictví a jejich spojení ke společnému projednání. Společně 

s tímto usnesením pak může osobě, jejíž svéprávnost má být v řízení posuzována, zaslat 

vcelku neformální přípis, v němž tuto osobu srozumitelně poučí o zahájeném řízení, 

jeho smyslu a o možnosti zvolit si pro toto řízení zmocněnce. Poté je čistě na 

posuzované osobě, zda si zmocněnce pro řízení zvolí či nikoli. Není na škodu, nezvolí-li 

si zmocněnce vůbec, neboť zájmy posuzovaného hájí soudem jmenovaný opatrovník 

pro řízení. Souhlas opatrovníka s volbou zmocněnce se nevyžaduje, posuzovaná osoba 

má dokonce právo zvolit si i takového zmocněnce, s jehož osobou bude opatrovník 

výslovně nesouhlasit. I o této skutečnosti musí být zmocněnec poučen. Právě 

z uvedeného vyplývá podstata dalšího zástupce pro řízení pro posuzovanou osobu vedle 

opatrovníka – zmocněncem se zpravidla stane osoba, které posuzovaný důvěřuje a jež 

dobře zná, což nelze mnohdy říci o jmenovaném opatrovníkovi, kterým je často advokát 

a posuzovanou osobu v reálném životě vůbec nezná. Na druhou stranu může ale být 

zmocněncem osoba, které sice posuzovaná osoba důvěřuje, ale která má ve skutečnosti 

skrytý osobní, majetkový či jiný zájem na tom, aby výsledkem řízení bylo omezení 

posuzované osoby ve svéprávnosti určitým konkrétním způsobem. Právě tato 

skutečnost, ale rovněž i příklon k tomu, aby procesním zástupcem posuzované osoby 

byla osoba odborně vzdělaná, svědčí pro to, aby v řízení vystupoval ještě opatrovník 

jako osoba odlišná od zmocněnce. 
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 Osoba zmocněnce zastupuje v řízení posuzovaného na základě právního titulu, 

kterým bude zpravidla písemná plná moc; ta může být ale udělena i ústně do protokolu, 

například v průběhu jednání soudu. Posuzovaný tak může učinit kdykoli v průběhu 

řízení, stejně tak může již zvoleného zmocněnce kdykoli odvolat a zvolit si zmocněnce 

jiného. Odvolání plné moci je vůči soudu účinné, jakmile mu bylo posuzovaným nebo 

zmocněncem oznámeno. Volbou nového zmocněnce dochází k nevyvratitelné 

domněnce odvolání plné moci původnímu zmocněnci. Posuzovaný přitom nemusí 

předložit soudu plnou moc udělenou určité osobě jako zmocněnci, byť se jedná o 

nejsnazší způsob oznámení této skutečnosti soudu. Posuzovaná osoba tak například 

může soudu v reakci na shora uvedené poučení pouze sdělit, že si jako opatrovníka 

zvolil určitou osobu. Je následně na soudu, aby zvolenou osobu vyzval k předložení 

plné moci udělené posuzovaným.  

 Zvolený zmocněnec má v řízení stejná práva a povinnosti jako opatrovník, tj. 

zejména hájit práva a oprávněné zájmy posuzovaného. Pakliže by zmocněnec neplnil 

řádně své povinnosti zástupce posuzovaného, popřípadě by byl v řízení zcela pasivní, 

nemá soud možnost jeho přístup k řízení zvrátit či jej odvolat, v takovém případě však 

nutno spolehnout na opatrovníka jmenovaného soudem. Zvolený zmocněnec má 

samozřejmě možnost udělenou plnou moc kdykoli vypovědět. Plná moc také v každém 

případě zaniká právní mocí rozhodnutí ve věci samé. 

 Jelikož zákon umožňuje, aby v řízení vystupovali dva zástupci posuzované 

osoby, upravuje rovněž způsob řešení jejich případného konfliktu, tedy situace, kdy jsou 

úkony opatrovníka pro řízení a zvoleného zmocněnce ve vzájemném rozporu. Podle 

§ 37 odst. 2 z.z.ř. v takové situaci posoudí sám soud, který z kolidujících úkonů je 

v zájmu posuzovaného. Soud o tom, který z úkonů je v souladu se zájmy posuzovaného, 

rozhodne usnesením, kterým se upravuje vedení řízení, proto proti němu v souladu s 

§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. není přípustné odvolání. 

 

3.5 Zpětvzetí návrhu a odpadnutí důvodu pro vedení řízení 

 Bylo-li řízení o svéprávnosti zahájeno na návrh, může jej navrhovatel kdykoli za 

řízení vzít zcela nebo zčásti zpět, důsledkem zpětvzetí návrhu je pak zastavení řízení. 

Pakliže ale navrhovatel vezme návrh ve věci samé zpět až po zahájení jednání, závisí 
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další postup soudu v zásadě na stanovisku ostatních účastníků řízení. Přitom za okamžik 

zahájení jednání je považováno sdělení předmětu projednávané věci soudem.31 Jestliže 

by ostatní účastníci řízení z vážných důvodů se zpětvzetím nesouhlasili, soud by 

rozhodl o neúčinnosti tohoto zpětvzetí. Podmínkou dalšího postupu soudu po zpětvzetí 

návrhu je v tomto případě tedy zjištění stanoviska ostatních účastníků řízení. Toto by 

soud mohl zjistit přímo v průběhu ústního jednání, popřípadě písemnou výzvou 

směrovanou účastníkům řízení s doložkou, že nesdělí-li účastníci soudu vážné důvody 

svědčící proti zastavení řízení, bude mít soud za to, že takové důvody nenamítají. 

K tomuto lze dodat závěry judikatury, že „vážné důvody, které opodstatňují nesouhlas 

se zpětvzetím (návrhu) žaloby, zpravidla spočívají v tom, že žalovaný má právní nebo 

jiný (morální, procesně ekonomický apod.) zájem na tom, aby o návrhu bylo meritorně 

rozhodnuto.“32 

 Vezme-li navrhovatel zpět návrh na zahájení řízení, může soud podle § 15 z.z.ř. 

rozhodnout o neúčinnosti tohoto zpětvzetí, jsou-li splněny podmínky pro zahájení 

řízení. Toto ustanovení je důsledkem jednoho ze základních rysů nesporných řízení, a 

tím je veřejný zájem na jejich vedení, který zásadně musí převážit nad možností 

navrhovatele disponovat s řízením. A contrario je zřejmé, že soud nemá možnost 

prohlásit zpětvzetí za neúčinné u těch druhů řízení, která lze zahájit pouze na návrh. 

V rámci řízení o svéprávnosti je tak možné představit si situaci, kdy navrhovatel vezme 

návrh zpět s odůvodněním, že posuzovaná osoba je podle jeho názoru již uzdravena, 

soud však s ohledem na obsah lékařských zpráv či odborného posudku shledá takové 

tvrzení nepravděpodobným či nejistým. Rovněž lze konstatovat, že o neúčinnosti 

zpětvzetí může soud rozhodnout v jakémkoli procesním stádiu, tedy ať už jej 

navrhovatel podal před začátkem jednání ve věci, nebo i později, a to i přesto, že se 

zpětvzetím projevili souhlas ostatní účastníci řízení. Pakliže soud shledá, že jsou zde 

skutečnosti rozhodné pro vedení řízení podle § 13 odst. 1 z.z.ř., nemohou jej účastníci 

žádným způsobem zvrátit; tato skutečnost je projevem zásady oficiality, projevující se 

úřední povinností vést řízení. O neúčinnosti zpětvzetí rozhodne soud usnesením, proti 

němuž je odvolání přípustné, po nabytí právní moci pak soud v řízení bez dalšího 

pokračuje. S ohledem na vše výše uvedené se domnívám, že v případě, že navrhovatel 

                                                 
31 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1998, sp. zn. III. ÚS 118/97 
32 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 20013, sp. zn. III. ÚS 210/02 
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vezme zpět návrh na zahájení řízení, soud by měl vždy ex lege zkoumat, zda zde nejsou 

skutečností rozhodné pro vedení řízení, neboť opačný postup by byl v rozporu se 

zásadou oficiality. Pakliže by došel k závěru, že jsou zde skutečnosti rozhodné pro 

vedení řízení, neměl by se již ostatních účastníků na jejich procesní stanovisko ke 

zpětvzetí navrhovatele dotazovat, neboť by se jednalo o nadbytečný úkon, jenž by tak či 

onak rozhodnutí o neúčinnosti zpětvzetí nemohl zvrátit. Z uvedeného také vyplývá, že 

zájem na vedení řízení převažuje nad důsledky toho, zda účastníci řízení mají či nemají 

vážné důvody pro nesouhlas se zpětvzetím návrhu, resp. jejich procesní stanovisko 

k němu není rozhodné. 

 Soud však řízení zastaví nejen z důvodu zpětvzetí, ale podle § 16 z.z.ř. rovněž 

odpadne-li důvod pro vedení řízení, a to i bez návrhu. I toto ustanovení je odrazem 

veřejného zájmu na vedení řízení. Podle důvodové zprávy přitom není rozhodné, zda 

bylo řízení zahájeno na návrh nebo bez návrhu.33 V odborné literatuře je však možné 

setkat se rozdílnými názory, kdy někteří autoři se přiklánějí k důvodové zprávě a 

uvádějí, že „není (…) významné, zda se jedná o řízení beznávrhové nebo návrhové, 

zahájené ex offo nebo na návrh účastníka.“34 Někteří naopak docházejí k závěru, že 

„zastavení řízení pro odpadnutí důvodu pro jeho vedení je možné jenom v řízeních, 

která byla zahájena usnesením soudu. Pokud bylo řízení zahájeno návrhem, musí o něm 

soud meritorně rozhodnout, nebrání-li tomu jiné překážky; bude-li mít soud za to, že 

navrhované úpravy poměrů není zapotřebí, návrh zamítne.“35 Osobně se přikláním 

k prvnímu názoru, tedy že soud může zastavit řízení z důvodu odpadnutí důvodů pro 

vedení řízení i v případě řízení zahájeného na návrh. K tomuto závěru mne vede 

zejména zohlednění základních zásad civilního řízení. Bylo by kupříkladu v rozporu se 

zásadou hospodárnosti, bylo-li by řízení vedeno „pouze“ na základě nedůvodného 

návrhu navrhovatele. Takové řízení by vykazovalo nadbytečné zatížení soudu a 

neúčelně vynaložené náklady řízení, které by zpravidla nesl stát. Byť je samozřejmě 

nutné připustit variantu, že by soud mohl v následném rozhodnutí ve věci samé uložit 

                                                 
33  Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013. [cit. 2016-01-01]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146755   
34  HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení 

soudní:  podle stavu k 1.1.2015. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, s. 64. ISBN 978-80-

87109-51-9 
35  ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef, a kol. Občanský zákoník : komentář. 1. vyd. Svazek 1 

(§1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-369-2. 

http://pravnickyslovnik.cz/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788074783692
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navrhovateli uhradit náklady řízení v souladu s § 23 z.z.ř., odůvodňovaly-li by to 

okolnosti případu. Je třeba vzít rovněž v úvahu, že nesporná řízení by měla být v zásadě 

vedena s ohledem na veřejný zájem na jejich vedení a deklarování či konstatování 

určitých práv a povinností. V tomto ohledu jistě nemohou soukromé zájmy na vedení 

řízení nad veřejným prospěchem převážit. Ačkoli zde přichází v úvahu již shora 

citovaný argument o možnosti soudu návrh navrhovatele meritorně zamítnout, nelze ani 

tento postup shledat nejefektivnějším. Je totiž potřeba vzít v úvahu skutečnost, že soud 

může návrh ve věci samé zamítnout jen tehdy, svědčí-li pro zamítnutí provedené 

důkazy, neboť zamítnutí návrhu na rozdíl od zastavení řízení představuje rozhodnutí 

v samotném meritu věci. Oproti zastavení řízení pro odpadnutí důvodů pro vedení 

řízení, kdy podkladem pro tento postup soudu nemusí být provedené dokazování, nýbrž 

pouhé zjištění soudu o absenci důvodů pro vedení řízení, v případě zamítnutí žaloby se 

soud musí návrhem meritorně zabývat. Pro představu lze uvést příklad, kdy je 

posuzovaná osoba umístěna ve zdravotnickém zařízení z důvodu těžké autonehody, 

v jejímž důsledku došlo k poškození mozku. Pakliže dojde k uzdravení posuzované 

osoby natolik, že je propuštěna ze zdravotnického zařízení bez jakéhokoli omezení, lze 

usuzovat na odpadnutí důvodu pro vedení řízení. V takovém případě soud nemusí 

dokazováním hodnotit nakolik je posuzovaná osoba schopna obstarat si své záležitosti a 

právně jednat a je zajisté vhodnější řízení zastavit. Naopak zamítnutí návrhu by mělo 

přicházet v úvahu v odlišných situacích, kdy soud po provedeném dokazování, 

obzvláště na základě znaleckého posudku, dojde k závěru, že posuzovanou osobu není 

nutné omezit ve svéprávnosti. Zastavení řízení pro odpadnutí důvodů vedení si naopak 

znalecký posudek nežádá. K zastavení řízení každopádně dojde usnesením, proti 

kterému je přípustné odvolání.  

Ať už soud řízení zastaví pro zpětvzetí navrhovatele nebo pro odpadnutí důvodu 

pro jeho vedení, jelikož se jedná o rozhodnutí, jímž se řízení končí, rozhodne vždy i o 

náhradě nákladů řízení, a to zpravidla v souladu s ust. § 151 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. 

b) o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 
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3.6 Průběh soudního řízení 

3.6.1 Příprava jednání a jiný soudní rok 

 Podle § 17 z.z.ř. soud nevede přípravné jednání, což je dáno povahou 

nesporného řízení. Příprava jednání naopak je institut typický pro řízení kontradiktorní 

sporné, spojené se související zákonnou koncentrací řízení. Tato se v nesporném řízení 

neuplatňuje, neboť ji vylučuje samotná vyšetřovací zásada.  

 Namísto přípravného jednání však zákon o zvláštních řízeních soudních 

umožňuje provést jiný soudní rok, kterýžto se svým účelem může v podstatě krýt 

s přípravným jednáním konaným ve sporném řízení. Rozdílem jsou však procesní 

následky, neboť zákon s konáním jiného soudního roku žádné nespojuje. Soud nemá 

možnost zkoncentrovat řízení nebo rozhodnout rozsudkem pro uznání, neboť tento 

postup výslovně vylučuje § 25 odst. 2 z.z.ř. V § 18 odst. 1 z.z.ř. výslovně stanoví, že 

jiný soudní rok soud svolá k přípravě či projednání věci. V rámci jiného soudního roku 

dá soud účastníkům řízení prostor zjistit jejich stanoviska k věci nebo se vyjádřit 

k návrhu. V rámci řízení o svéprávnosti spojeného s řízením o opatrovnictví ke 

společnému projednání, tak soud může svolat jiný soudní rok například za účelem 

předložení lékařské zprávy navrhovatelem a zároveň zjištění osob, které by připadaly 

v úvahu jako hmotněprávní opatrovníci osoby omezené ve svéprávnosti. Způsob, místo 

a průběh jiného soudního roku určí soud opatřením. Nic však soudu nebrání v tom, aby 

přípravné úkony učinil korespondenčně mezi účastníky řízení, zvolený postup je vždy 

na úvaze soudu.36 Účelem jiného soudního roku je v tomto případě zejména připravit 

řízení takovým způsobem, aby proběhlo hladce a co nejrychleji. Nelze totiž opomenout, 

že i v nesporných řízeních se uplatní zásada rozhodnutí věci při jediném nařízeném 

jednání, zakotvená v § 114a odst. 1 o.s.ř. 

 Jiný soudní rok umožňuje velkou škálu využití. Vedle obdoby přípravy jednání 

se může stát přijatelnou alternativou běžného jednání ve věci. Soud by k takovému 

postupu měl přistoupit například tehdy, kdy je posuzovaná osoba schopna výslechu, 

avšak fyzicky není schopna se soudního jednání zúčastnit přímo v budově soudu. Jiný 

soudní rok je pak vhodným institutem, který soudci umožní vyslechnout posuzovanou 

                                                 
36  LAVICKÝ, Petr. Civilní proces. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Praktický komentář. ISBN 978-80-

7478-869-7. 
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osobu v odpovídajícím prostředí a podmínkách. A contrario tak lze říci, že soud by 

neměl nařídit a provést běžné jednání v soudní síni bez účasti posuzované osoby, pokud 

by nebylo hodnověrným způsobem osvědčeno, že posuzovanou osobu nelze 

vyslechnout v místě, kde se zrovna nachází, popřípadě na jiném místě pro tuto osobu 

vhodnějším, zejména s ohledem na její zdravotní stav.37 V každém případě by měl soud 

před nařízením jednání, případně soudního roku, pečlivě zvážit veškeré okolnosti a 

nevylučovat výslech posuzované osoby pouze z toho důvodu, že tato není fyzicky 

schopna se jednání v budově soudu zúčastnit. 38 Zákon umožňuje provést při jiném 

soudním roku dokazování pouze tehdy, pokud je to účelné a umožňuje-li to povaha 

věci. V takovém případě by ale účastníci řízení s provedením dokazování měli být 

obeznámeni již v rámci nařízení, resp. svolání jiného soudního roku. 

S ohledem na to, že je jiný soudní rok úkonem soudu v praxi spíše neformálním, 

lze se domnívat, že pro jeho přípravu zpravidla není nutné dodržet zákonnou dobu 

deseti dnů. Jelikož zákon umožňuje, aby z jiného soudního roku soud vyloučil 

veřejnost, měl by být tento institut využíván spíše výjimečně v odůvodněných 

případech, neboť jeho časté a opakované užívání by mohlo vést k porušení zásady 

veřejnosti, která je zásadní východiskem pro kontrolu soudní moci ze strany 

společnosti. 

 V souvislostí s výše zmíněnou koncentrací řízení je třeba dále poznamenat, že 

v řízení o svéprávnosti nelze rozhodnout rozsudkem pro uznání, rozsudkem pro 

zmeškání ani platebním rozkazem; tento postup vylučuje § 25 odst. 2 z.z.ř. Nelze 

uplatnit ani tzv. kvalifikovanou výzvu podle § 114b o.s.ř., stejně jako nelze vydat 

rozsudek bez jednání, pokud by s takovým postupem podle § 115a o.s.ř. účastníci 

souhlasili.39 

                                                 
37 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M., BÍLÝ, M., 

HAMUĹÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., PIRK, T., SMOLÍK, P. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 28. ISBN 978-80-7400-297-7 
38  z.z.ř. nezná možnost provedení důkazu mimo jednání (viz ust. § 122 odst. 2 o.s.ř.) 
39 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M., BÍLÝ, M., 

HAMUĹÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., PIRK, T., SMOLÍK, P. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 26. ISBN 978-80-7400-297-7 
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3.7 Dokazování 

 V řízení o svéprávnosti, stejně jako v každém jiném soudním řízení, rozhoduje 

soud na základě zjištění o skutkovém stavu zjištěného z provedených důkazů. 

Z hlediska dokazování je v důsledku zásady vyšetřovací, jejíž odraz lze nalézt v § 20 

odst. 1 z.z.ř., na soudu, aby zjistil všechny skutečnosti důležité pro rozhodnutí, přičemž 

není omezen jen na skutečnosti, které uvádějí účastníci. K úplnému zjištění skutkového 

stavu tak soud podle § 21 z.z.ř. provede i jiné potřebné důkazy než ty, které účastníci 

navrhovaly. Účastníci řízení jsou mnohdy přesvědčeni, že z tohoto důvodu mohou být 

v řízení pasivní a veškerá aktivita leží na soudu. Je však třeba říci, že i v nesporných 

řízeních platí, že účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. I zde 

tedy pro účastníky řízení platí § 101 odst. 1 písm. a) a písm. b) o.s.ř., tedy povinnost 

tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti a povinnost plnit důkazní 

povinnost. Nelze totiž opomenout, že soud vždy rozhoduje na základě zjištěného 

skutkového stavu věci, který se ale nemusí krýt se stavem skutečným. Proto je na výsost 

vhodné, aby účastníci nezůstali v řízení pasivní a naopak tvrdili a předkládali soudu 

důkazy, neboť jen tak lze přispět k rychlému průběhu řízení a skutkovým zjištěním co 

nejvíce se kryjícím s realitou. I v nesporném řízení by měl soud vycházet ze shodných 

skutkových tvrzení účastníků řízení40, výjimkou by ale měly být případy, kdy soud 

nabyde pochybností o pravdivosti těchto tvrzení, tj. jejich souladu se skutečností. 

Zároveň je zde větší zájem na zjištění skutečného stavu věci, neboť opak by mohl být ke 

škodě osobě, o jejíž právech a povinnostech je v řízení jednáno. Při zjišťování 

skutkového stavu se soud musí zaměřit na zjištění duševního stavu posuzovaného, zda 

je stižen duševní poruchou, která není jen přechodná, a zda je či není schopen si z 

tohoto důvodu své věci sám obstarávat; v tomto směru musí soud pečlivě zkoumat vliv 

duševní poruchy na celkové jednání a počínání postiženého v rodině, a vůbec v jeho 

společenském styku s okolím, s přihlédnutím k jeho osobním, rodinným, majetkovým, 

výdělečným a jiným poměrům.41  

 Jako důkaz mohou v řízení posloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav 

věci. Zákon výslovně předpokládá výslech posuzovaného a znalce, tyto důkazní 

                                                 
40 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2.3.1999 sp. zn. 21 Cdo 1982/98 
41 LAVICKÝ, Petr. Civilní proces. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Praktický komentář. ISBN 978-80-  

7478-869-7. 
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prostředky jsou tedy obligatorní součástí dokazování. Podle okolností pak soud 

vyslechne i ošetřujícího lékaře posuzovaného a jeho opatrovníka. Povinnost 

vyslechnout znalce uvádí výslovně § 38 odst. 1 z.z.ř., toto ustanovení je speciální 

úpravou k § 127 odst. 1 o.s.ř., tedy soud se nemůže spokojit s písemným posudkem 

znalce.42  

Za účelem posouzení, do jaké míry je posuzovaná osoba schopna vyřizovat si 

své záležitosti a činit právní jednání, je zpravidla nezbytné odborné posouzení jejího 

zdravotního stavu. Obvykle tedy soud ustanoví znalce, kterému uloží vypracovat 

písemně znalecký posudek. Soud tak učiní usnesením, kterým zároveň znalci stanoví 

lhůtu, ve které je povinen znalecký posudek soudu předložit. „Stanovení určité lhůty k 

provedení znaleckého posudku je nutné především z hlediska rychlosti řízení. Zabrání 

zbytečným průtahům v řízení, vznikajícím tím, že znalci, nebyla-li jim stanovena lhůta k 

podání posudku, mohou podat posudky se značným zpožděním. Je to však nutné i proto, 

že se tak umožní soudům postihnout znalce v případě, že neprovede znalecký úkon včas. 

Jestliže totiž znalec neprovedl znalecký úkon řádně a ve stanovené lhůtě, může mu být 

podle ustanovení § 17 odst. 2, věta poslední, zákona č. 36/1967 Sb. a podle ustanovení § 

27 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. odměna přiměřeně zkrácena, popřípadě může mu být 

podle ustanovení § 27 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb. odměna odepřena, jde-li o zvlášť 

závažný případ nekvalitního provedení úkonu.“43 V tomto směru je nezbytné znalce 

poučit. Jelikož usnesení o ustanovení znalce je usnesením upravující vedení řízení, není 

proti němu podle § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. přípustné odvolání a soud jím není 

v souladu s § 170 odst. 2 o.s.ř. vázán. Znalec dále nesmí podat posudek, jestliže lze mít 

pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich 

zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. V takovém případě je povinen oznámit 

neprodleně tuto skutečnost soudu; stejnou povinnost mají ale i účastníci řízení. O tom, 

zda znalec je vyloučen, pak podle § 11 zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 

rozhodne soud, který znalce ustanovil. V rámci usnesení o ustanovení znalce soud 

rovněž poučí účastníky řízení o povinnosti poskytnout znalci potřebnou součinnost, 

v opačném případě jim podle § 53 odst. 1 o.s.ř. může být uložena pořádková pokuta do 

výše 50.000,- Kč. Po předložení znaleckého posudku soud předvolá znalce 

                                                 
42 Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 16. 12. 1974, sp. zn. Plsf 2/74 
43 Zpráva Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23. 12. 1980, sp. zn. Cpj 161/79, Pls 3/80 
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k nařízenému jednání a vyslechne jej k obsahu znaleckého posudku. Výslech znalce při 

jednání je neopomenutelným úkonem, neboť je nezbytné, aby měli účastníci řízení 

možnost položit znalci otázky, případně jinak konfrontovat závěry jeho znaleckého 

posudku. 

 Znalec ve svém posudku konstatuje zdravotní stav posuzované osoby, 

specifikuje a popíše duševní chorobu, kterou je posuzovaná osoba stižena. Zároveň 

zodpoví otázky, které mu byly soudem předloženy v usnesení o jeho ustanovení.44 Soud 

zpravidla tyto otázky zaměří na různé aspekty života posuzované osoby, které by mohly 

zasahovat do jeho právní sféry. Úkolem znalce tedy obvykle bývá vyjádřit se k orientaci 

posuzované osoby v čase a místě a jeho rozpoznávacím a ovládacím schopnostem.45 

Dále má zpravidla za úkol odpovědět na otázky ohledně možnosti posuzované osoby 

pochopit institut uzavírání smluv, uzavírání manželství, pořízení pro případ smrti, 

pochopení rodičovské odpovědnosti, hospodaření s finančními prostředky, schopnosti 

zařizovat si sám záležitosti týkajících se pracovněprávní oblasti, dávek, pojištění apod., 

ale vůbec i schopnosti postarat se sám o sebe v běžných záležitostech (nákup, 

pochopení hodnoty peněz atd.), tedy zda je schopna v těchto oblastech pochopit význam 

a důsledky svého jednání a ovládnout vlastní vůli. 

 Ustanovení znalce a provedení důkazu znaleckým posudkem je v řízení o 

svéprávnosti v podstatě samozřejmým úkonem. Soud by se však neměl omezit na pouhý 

znalecký posudek a skutkový stav by měl zjistit úplně i pomocí jiných důkazních 

prostředků. Podle judikatury totiž „posudek znalce – psychiatra v řízení o zbavení 

způsobilosti k právním úkonům nenahrazuje nedostatek skutkových zjištění. Úplná a 

spolehlivá zjištění o osobních poměrech osoby, jež má být zbavena způsobilosti 

k právním úkonům, umožní znalcům – psychiatrům, aby konfrontovali výsledky svého 

odborného vyšetření s ostatními poznatky a aby na základě této konfrontace bezpečně 

usoudili, do jaké míry projevy duševní poruchy vyžadují zbavení, příp. omezení 

                                                 
44  podle § 13 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., vymezí soud ve svém opatření znalci jeho úkol, podle 

okolností případu též formou otázek tak, aby se znalec zabýval jen takovými skutečnostmi, k jejichž 

posouzení je třeba jeho odborných znalostí 
45  HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení 

soudní:  podle stavu k 1.1.2015. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, s. 131. ISBN 978-80-

87109-51-9 
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způsobilosti k právním úkonům.“46 Přitom judikatura dlouhodobě upozorňuje na 

porušování základních práva a svobod způsobené soudy „formálním, schématickým 

pohledem na projednávaný případ, bez snahy o individuální přístup ke každému 

jednotlivému případu a naprosto nekritickým přejímání závěrů znaleckých posudků, v 

nichž jsou mnohdy formulovány odpovědi na dotazy soudů, které překračují meze 

odborného posouzení a zasahují přímo do rozhodování soudů tím, že dávají přímý 

návod, jak má soud ve věci rozhodnout. Soudní rozhodnutí pak není rozhodnutím 

nezávislého soudu, ale soudního znalce.“47 Přeceňování znalců a přejímání jejich závěrů 

soudy vytýkal v minulosti národním soudům rovněž Evropský soud pro lidská práva, 

který zdůrazňoval, že soud nemůže bez dalšího převzít názor znalce, který je toliko 

lékařem, nikoli však právníkem.48 Význam znaleckého posudku pro rozhodnutí je 

nicméně nepopiratelný, neboť bez odborného posouzení zdravotního stavu 

posuzovaného by soud stěží posuzoval, k jakému právnímu jednání tato osoba způsobilá 

je, a k jakému nikoli. „Správné vymezení rozsahu omezení způsobilosti k právním 

úkonům tedy nejvíce závisí na tom, jaké podklady soud provedeným zjištěním a 

dokazováním opatřil předem pro znalce právě o tom, jak se vyšetřovaný až dosud v 

každodenním životě choval, jaké záležitosti si sám bez obtíží vyřizoval a v jakých 

směrech vznikaly o jeho schopnostech pochybnosti. Uvedené požadavky je nutno 

uplatňovat důsledně, pokud ovšem nejde o osoby zcela neschopné samostatné životní 

existence.“49 

 Vedle znalce může soud vyslechnout rovněž ošetřujícího lékaře posuzovaného. 

Díky tomuto důkaznímu prostředku může soud zjistit podrobnější informace ke 

zdravotnímu stavu posuzovaného, stejně tak i bližší informace k jeho každodennímu 

životu a schopnostem péče o jeho jednotlivé aspekty.  

Výběr konkrétních důkazních prostředků je samozřejmě vždy volbou soudu a 

ten by měl přistupovat ke každému případu individuálně a volit důkazní prostředky 

vhodné a zároveň způsobilé přinést požadovaná zjištění.50 Přitom, jak již řečeno výše, 

                                                 
46 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 1962, sp. zn. 5 Cz 144/1966 
47 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2007, č. j. II. ÚS 2630/07-2 
48 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ivanović proti Chorvatsku ze dne 18. 9. v 2014,  

stížnost č. 13006/13 
49 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. února 2014, sp. zn. 30 Cdo 232/2014  
50 srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11, 2010, sp. zn. 30 Cdo 3311/2010 
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není vázán návrhy účastníků řízení, může tedy provést důkaz, který žádný z účastníků 

nenavrhnul. Obvyklým důkazem může být výslech svědků, v úvahu budou připadat 

zejména výslechy rodinných příslušníků, sousedů, nejbližších přátel, spolupracovníků 

apod. Právě od těchto osob by měl soud zjistit skutečnosti, které nelze zjistit ze 

znaleckého posudku, tj. chování posuzovaného v každodenním životě, jakým způsobem 

se stará o své záležitosti, hospodaří s finančními prostředky nebo naopak v jakých 

aspektech běžného života tyto osoby poskytují posuzovanému podporu a pomoc. 

V § 38 odst. 3 z.z.ř. je stanovena možnost soudu nařídit na návrh znalce, aby byl 

posuzovaný po dobu nejvýše čtyř týdnů vyšetřován ve zdravotním ústavu, jestliže je to 

nezbytně třeba k vyšetření jeho zdravotního stavu a nelze-li ho dosáhnout jinak. 

K tomuto postupu soud svolí tehdy, jestliže znalec není schopen, s ohledem na 

charakteristiku duševní nemoci, vypracovat znalecký posudek bez dlouhodobějšího 

pozorování posuzovaného. Soud je tedy vázán návrhem ustanoveného znalce, který 

však musí být řádně odůvodněn, zejména ve směru nezbytnosti takového postupu. Soud 

by neměl k vyšetření posuzovaného ve zdravotním ústavu přistoupit tehdy, kdy se 

posuzovaná osoba pouze vyhýbá setkání se znalcem, nebo když znalec není schopen 

posuzovaného řádně podrobit znaleckému posudku. O návrhu znalce rozhoduje soud 

usnesením, proti němuž je odvolání přípustné. Jelikož nařízení vyšetření ve znaleckém 

ústavu je zásadním zásahem do svobody člověka, musí být usnesení řádně odůvodněno. 

Soud je povinen řádně zdůvodnit i dobu trvání vyšetřování ve zdravotním ústavu, 

přitom tato by měla být v usnesení určitým způsobem vymezena. Pokud by soud dobu 

trvání vyšetření neuvedl, lze mít za to, že se vyšetření nařizuje na nejvyšší možnou 

délku čtyř týdnů, avšak i tato doba trvání musí mít adekvátní odraz v odůvodnění 

usnesení. Pakliže by doba trvání v usnesení nebyla vymezena, stejně tak ani odůvodnění 

jejího trvání, jednalo by se o vadu, pro kterou by odvolací soud toto usnesení ve smyslu 

§ 219a odst. 2 písm. b) o.s.ř. zrušil pro jeho nepřezkoumatelnost.51 S ohledem na zásah 

povinnosti podrobit se vyšetřování do osobnostních práv posuzovaného musí být doba 

jeho trvání omezena na co nejkratší nutnou a je tedy na místě řídit se při jejím ukládání 

pravidlem proporcionality. V usnesení soud ale musí také řádně zdůvodnit, proč nelze 

                                                 
51  HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení 

soudní:  podle stavu k 1.1.2015. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, s. 133. ISBN 978-80-

87109-51-9 
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účelu sledovaného vyšetřením ve zdravotním ústavu dosáhnout jinak, a to se stejnými 

procesními důsledky v případě jeho absence. Posuzovaný je povinen se na základě 

vykonatelného usnesení vyšetření ve zdravotním ústavu podrobit, jeho souhlas či 

nesouhlas tak pro rozhodnutí nejsou relevantní. Jestliže by tak odmítl, mohl by soud 

aplikovat pořádková opatření, tj. podle § 52, resp. § 53 odst. 1 o.s.ř. jej nechat předvést, 

případně mu uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč. Jelikož zákon umožňuje 

aplikovat vyšetření posuzovaného ve zdravotním ústavu až jako krajní možnost, lze se 

domnívat, že je možné jej nahradit opakovaným a pravidelným pozorováním či 

vyšetřováním v domácím nebo jiném prostředí, které pro posuzovaného představuje 

známé a familiární místo.52 Při rozhodování by měl soud každopádně šetřit práv a 

oprávněných zájmů posuzované osoby a rozhodovat individuálně s ohledem na osobu 

posuzovaného. 

3.7.1 Výslech posuzované osoby 

 Vedle znalce soud vyslechne též posuzovanou osobu. Povinnost vyslechnout 

posuzovanou osobu je odrazem § 55 odst. 2 o.z., podle nějž soud vyvine potřebné úsilí, 

aby zjistil názor člověka, o jehož svéprávnosti rozhoduje, a to i za použití takového 

způsobu dorozumívání, který si člověk zvolí. V praxi to znamená, že soud by neměl od 

výslechu posuzovaného upustit jen proto, že například není schopen srozumitelné 

artikulace či komunikace vůbec. Za takové situace je výslech možný kupříkladu za 

využití služeb asistenta nebo jiné osoby, která je schopna způsob dorozumívání 

posuzované osoby tlumočit či jinak s ním komunikovat. Soud by také neměl upustit od 

výslechu posuzované osoby jen proto, že ta není schopna se osobně dostavit do budovy 

soudu na soudní jednání. V takovém případě by měl soud využít jiného soudního roku a 

v jeho rámci vyslechnout posuzovanou osobu v místě, kde se nachází, popřípadě na 

jiném vhodném místě. 

 Při výslechu posuzované osoby se soud zpravidla zaměří na aspekty řízení o 

svéprávnosti, tj. posuzované osoby se dotáže, zda podstatě řízení o svéprávnosti a 

případnému omezení ve svéprávnosti rozumí a chápe její následky. Výslech by rovněž 

                                                 
52 HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení 

soudní:  podle stavu k 1.1.2015. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, s. 133. ISBN 978-80-

87109-51-9 
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měl směřovat na obdobné otázky, jež byly pro vypracování znaleckého posudku 

uloženy znalci, neboť právě v těchto bodech soud zvažuje omezení ve svéprávnosti a 

v jakém rozsahu. Neopomenutelným je rovněž dotázání se posuzované osoby na osobu 

hmotněprávního opatrovníka, jež by jí měl být jmenován v případě omezení ve 

svéprávnosti. 

Od výslechu posuzovaného může upustit, jestliže tento výslech nelze provést 

vůbec nebo bez újmy pro zdravotní stav posuzovaného. Aby soud mohl zvážit, zda od 

výslechu posuzovaného upustí či nikoli, musí mít v té době k dispozici hodnověrné 

informace o zdravotním stavu posuzovaného. Soud proto obvykle přistupuje k výslechu 

posuzovaného, resp. zvažuje případné upuštění od výslechu, až v době, kdy je 

vypracován znalecký posudek, ze kterého si soud vytvoří úsudek o případných 

negativních dopadech výslechu na posuzovaného či vůbec schopnosti posuzovaného být 

vyslechnut. Výslech tak vůbec nebude možné provést tehdy, je-li posuzovaný v kómatu. 

Z důvodu újmy pro zdravotní stav posuzovaného nelze provést výslech například tehdy, 

je-li sice posuzovaný komunikativní a zdánlivě se zdá, že výslech lze provést, ze 

zdravotní dokumentace, případně ze znaleckého posudku však vyplyne, že u 

posuzovaného se v okamžiku pokládání otázek či pokládání otázek vztahujících se 

k určitému tématu aktivuje duševní porucha, například z důvodu traumatizujících 

vzpomínek. O upuštění od výslechu by měl soud rozhodnout formou usnesení, které má 

povahu usnesení upravujícího vedení řízení a není proti němu tedy přípustné odvolání. 

V praxi dochází většinou k rozhodnutí o upuštění od výslechu v rámci uskutečněného 

zhlédnutí posuzované osoby. Soudce, popřípadě jiná soudní osoba, zhlédne 

posuzovaného a na základě zhlédnutí usoudí, zda je možné provést výslech či nikoliv. 

Pakliže ano, přestoupí plynule od zhlédnutí k výslechu. V opačném případě 

zaprotokoluje, že výslech posuzovaného nelze provést vůbec nebo bez újmy na zdraví 

posuzovaného a uvede, z jakých důvodů, případně odkáže na protokolaci ze zhlédnutí. 

Důvody, pro které nebyl proveden výslech posuzovaného, by měl soud každopádně 

uvést v odůvodnění rozhodnutí ve věci samé v samém závěru soudního řízení. Podle 

soudní judikatury přitom „(…) není dostatečné, pokud soud bez jakéhokoli hodnocení a 

vyjádření vlastního postoje převezme názor znalce, že výslech vyšetřovaného není 
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možný.“53 Stejně jako neschopnost běžné verbální komunikace posuzovaného 

neznamená automaticky nemožnost provést výslech, neznamená schopnost 

posuzovaného komunikovat určitým způsobem, že výslech může být proveden. Soud by 

měl nutnost výslechu pečlivě zvážit. Nepovažuji za vhodné provést výslech tehdy, 

pokud se s posuzovanou osobou dá dorozumět, ať už prostřednictvím opatrovníka či 

pracovníka sociálního nebo zdravotního zařízení, pakliže z předchozího zhlédnutí této 

posuzované osoby vyplyne, že tato se sice orientuje v běžných každodenních 

záležitostech, avšak je naprosto zřejmé, že institutu svéprávnosti již není s to 

porozumět, stejně tak probíhajícímu řízení u soudu a případně položeným otázkám 

směrujícím k opatrovnictví, právnímu jednání či zjištění schopnosti zařizovat si 

všelijaké úřední záležitosti. Domnívám se, že v takovém případě je na místě dotázat se 

posuzované osoby na celkovou spokojenost, tj. zda je spokojena s péčí zdravotnického 

či sociálního zařízení, má-li již hmotněprávního opatrovníka, pak zda je s jeho 

zastupováním, tj. péčí, spokojena, případně zda by chtěla cokoli změnit, a to v rámci 

uskutečňovaného zhlédnutí. Přitom je potřeba s posuzovanou osobou komunikovat 

takovým způsobem, aby položeným otázkám porozuměla. 

Samozřejmě se může stát, že důvody pro upuštění od výslechu posuzovaného 

v průběhu soudního řízení odpadnou. Soud je pak povinen výslech uskutečnit, ačkoli od 

něj již před tím upustil, neboť rozhodnutí o upuštění od výslechu je v souladu s § 170 

odst. 1 o.s.ř. rozhodnutím, jímž soud není vázán. 

Od upuštění od výslechu posuzovaného je nutno odlišovat neprovedení výslechu 

z důvodu jeho odmítání či odporu. V takovém případě by měl soud posuzovaného 

poučit o následcích nedostavení se bez vážného důvodu k soudu, tedy o možnosti soudu 

nechat takovou osobu předvést či jí uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč. 

Posuzovaný, coby účastník řízení, je totiž v nesporném řízení podle § 22 z.z.ř. povinen 

dostavit se na předvolání k výslechu, neboť jeho souhlas se, oproti řízení spornému, 

nevyžaduje. Soud ale může výslech účastníka nařídit jen tehdy, je-li toho ke zjištění 

skutkového stavu třeba.  

                                                 
53 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31.3.2014, sp. zn. 18 Co 88/2014 
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Pokud posuzovaný o svůj výslech sám požádá, je soud povinen jej vždy 

vyslechnout. Právě v tomto případě může nastat situace, kdy soud uskuteční výslech 

prostřednictvím jiného soudního roku, neboť výslech nebude možno provést při jednání 

v budově soudu. Je otázkou, zda by soud byl povinen vyslechnout posuzovaného i 

tehdy, hrozila-li by tomuto újma na zdravotním stavu. Domnívám se, že v tomto případě 

by bylo na úvaze soudu, zda s ohledem na hrozbu újmy pro zdravotní stav 

posuzovaného je možné a vhodné výslech uskutečnit či nikoliv. Nesouhlasím tedy zcela 

s důvodovou zprávou, podle které soud vždy vyslechne posuzovaného na jeho žádost, 

ačkoli by z průběhu dokazování vyplývala skutečnost, že výslech není možný nebo ho 

nelze bez újmy na zdraví posuzovaného provést.54 

Ačkoli výslech posuzované osoby by až na odůvodněné výjimky měl být 

pravidlem, ze strany soudu je v tomto ohledu potřeba více než ohleduplného přístupu. 

Příslušný soudce by měl věnovat patřičnou pozornost lékařským zprávám, případně již 

vypracovanému znaleckému posudku. Ze zkušenosti nelze jako správný hodnotit 

postup, kdy soudce k jednání o omezení svéprávnosti předvolá posuzovanou osobu, 

ačkoli ze spisu vyplývá, že v případech stresu či zátěžových situací hrozí u této akutní 

zdravotní obtíže vyžadující okamžitou lékařskou péči. Pakliže v soudní síni v průběhu 

jednání k jakémukoli akutnímu zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby skutečně 

dojde, je bohužel necitlivému přístupu soudu učiněno za dost. Takový případ je zároveň 

ukázkou neochoty některých soudních osob uskutečnit výslech či zhlédnutí posuzované 

osoby mimo budovu soudu, popřípadě ukázkou nedostatečné pozornosti věnované 

obsahu soudního spisu.  

3.7.2 Zhlédnutí posuzované osoby 

 Zákon v § 38 odst. 2 z.z.ř. výslovně stanovuje soudu povinnost posuzovanou 

osobu zhlédnout, a to vždy, i kdyby nedošlo k jejímu výslechu. Zhlédnutí posuzované 

osoby předpokládá i hmotněprávní úprava omezení svéprávnosti v § 55 odst. 1 o.z., a je 

tak obligatorní součástí každého řízení o svéprávnosti. Zhlédnutí představuje nejen 

pokus o zjištění stavu člověka vlastním pozorováním soudce, ale také pokus o navázání 

                                                 
54 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013. [cit. 2016-01-01]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146755   
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kontaktu a promluvy s touto osobou. Zhlédnutí by mělo být uskutečněno v prostředí 

posuzované osobě obvyklém,55 v praxi se uskutečňuje nejčastěji doma nebo ve 

zdravotnickém zařízení. V podstatě se tedy i ke zhlédnutí užívá institutu jiného 

soudního roku, přičemž jde o úkon velice neformální, při němž soud v co nejširší míře 

dbá na vyvarování se jakýchkoli podnětů, jež by posuzovanou osobu mohly ohrozit na 

zdraví nebo vyvolat zhoršení psychického stavu. Z praxe je známo, že posuzované 

osoby jsou mnohdy vystaveny velkému psychickému tlaku i z naplánovaného zhlédnutí, 

neboť mají například strach z neznámých osob nebo strach z postupů soudu, kterým 

samy nejsou s to rozumět. Proto je potřeba zhlédnutí vždy uskutečnit přístupem 

obzvláště citlivým a individualizovaným ke každému posuzovanému. V rámci zhlédnutí 

jsou posuzovanému zpravidla položeny otázky směřující ke zjištění jeho orientace 

z hlediska místa a času, posouzení jeho reakcí na podněty, a to nikoli pouze verbálních. 

Přitom pro řádné zjištění orientace bývají vhodné i základní otázky kulturní či politické, 

považované za obecné znalosti. Je rovněž vhodné dotázat se posuzované osoby, zda 

žádá, aby byla vyslechnuta. V případě, kdy je posuzovaná osoba schopna úsudku, je 

vhodné položit otázku, zda si jako opatrovníka žádá určitou osobu. Zhlédnutí samo o 

sobě není závislé na verbální komunikaci posuzované osoby, neboť jej lze uskutečnit i 

pouhou pasivní vizuální prohlídkou. I v tomto případě by soud měl vyvinout úsilí o 

kontakt s posuzovaným, a to způsobem, jehož je posuzovaný schopen. Příkladem je 

zhlédnutí posuzovaného uskutečněné v odvolacím řízení u Krajského soudu v Hradci 

Králové, kdy z protokolu o zhlédnutí posuzovaného se podávalo, že „posuzovaný R. na 

oslovení reagoval, ale na dotazy většinou neodpovídal. Když byl dotázán, zda chce 

mluvit, kroutil záporně hlavou. Kýváním hlavy potvrdil, že umí počítat do tří, svoje 

příjmení nesdělil. Na dotaz, zda je v dětském domově spokojený, se usmíval a řekl, že 

ano. Kýváním hlavy potvrdil, že chodí někdy s tetou nakupovat, není schopen říci, co si 

kupuje.“56 Na základě osobní zkušenosti lze říci, že s komunikací s posuzovaným 

mohou velmi často pomoci osoby ze zdravotnického personálu zdravotnického zařízení, 

případně sociální pracovnice, které jsou s osobami v těchto zařízeních umístěnými 

v každodenním kontaktu a které mohou fungovat jako jakési tlumočnice. Příkladem je 

                                                 
55 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M., BÍLÝ, M., 

HAMUĹÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., PIRK, T., SMOLÍK, P. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 87. ISBN 978-80-7400-297-7 
56   Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 9. 2014, č. j. 26 Co 197/2014-100 
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má zkušenost, kdy posuzovaná byla velmi nedoslýchavá, v důsledku čehož se 

dorozumívala v podstatě pouze odezíráním ze rtů, zároveň i velmi špatně artikulovala a 

nebylo jít tak téměř rozumět, co se snaží sdělit. I s takovou formou komunikace může 

být nápomocna sociální pracovnice, která položené otázky velmi zřetelně odartikuluje 

posuzované a naopak pomůže s řádným porozuměním sdělení posuzované osoby. Nelze 

opomenout skutečnost, že ve společnosti pracovníků zařízení jsou posuzované osoby 

mnohem více klidné a hrozba jejich psychického zatížení značně klesá, neboť 

s pracovnicemi zařízení bývají v blízkém osobním vztahu založeném na plné důvěře a 

citové závislosti. Přítomnost sociální či zdravotní pracovnice může pomoci i odbourat 

stud či strach posuzované osoby. Totožné lze říci v podstatě i o jakékoli jiné osobě 

posuzovanému blízké, jejíž přítomnost mnohdy napomůže k hladkému průběhu 

zhlédnutí. Je však třeba dbát na to, aby v odůvodněných případech nebyla přítomna 

osoba, jejíž zájmy mohou být v rozporu se zájmy posuzované osoby.  

Zákon soudu nedává možnost od zhlédnutí upustit, jako činí u výslechu. 

Zhlédnutí často předchází výslechu posuzované osoby, neboť právě díky zhlédnutí 

může soudce, resp. jiná soudní osoba, zhodnotit, zda je posuzovaný výslechu schopen či 

nikoli. O průběhu zhlédnutí se pořizuje protokol, do nějž soudní osoba zaznamená vše 

pro řízení rozhodné. V praxi jsou ke zhlédnutí často přizváni též pracovníci sociálního 

či zdravotního zařízení, v němž je posuzovaný umístěn, případně opatrovník, a není-li 

posuzovaný schopen podpisu protokolu o zhlédnutí, podepíšou jej tyto osoby coby třetí 

nezúčastněné osoby účastny zhlédnutí. Jejich podpis, rovněž tak vůbec jejich 

přítomnost, však není nutná, neboť zhlédnutí posuzované osoby je ze své podstaty 

pouze úkonem soudu a nutno podotknout, že je rovněž úkonem subjektivním. 

Přítomnost uvedených osob je vhodná pouze z výše uvedených praktických důvodů. 

Jejich přítomnost při zhlédnutí musí být v každém případě zaprotokolována, v případě 

pracovníků institucí postačí uvést do protokolu jméno a pracovní zařazení zaměstnance. 

Nutno říci, že protokol nemusí podepsat ani sám posuzovaný. Jak již uvedeno, soud by 

se měl snažit uskutečnit zhlédnutí v prostředí posuzované osobě přirozeném, a to z toho 

důvodu, aby co nejvíce odpovídalo realitě. Často se totiž může stát, že ke zhlédnutí 

z důvodu strachu nebo studu posuzované osoby vůbec nedojde, neboť ta odmítne soudní 

osobu přijmout. Na základě zkušenosti mohu říci, že k takovým ojedinělým případům 

může dojít, často však nikoli pro nevoli posuzovaných osob, ale například pro akutní 
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zdravotní problémy vyvolané strachem či studem před soudní osobou. Pak je vhodné 

zhlédnutí uskutečnit později a věnovat více času k tomu, aby se posuzovaná osoba na 

přítomnost soudní, rozuměj cizí, osoby připravila, vždy se zřetelem na její zdraví a 

nejlepší zájem. Domnívám se, že soud by vždy měl vynaložit veškerou snahu 

k uskutečnění zhlédnutí posuzovaného, byť by se tak mělo stát až po opakovaných 

neúspěšných pokusech nebo bez možnosti položit posuzovanému přímé otázky. Je ale 

třeba zdůraznit zejména citlivý a ohleduplný přístup kladený v tomto směru na soudní 

osoby. Na druhou stranu je nutné připustit situaci, kdy zhlédnutí nebude možné reálně 

uskutečnit, a to pro nepřekonatelnou překážku. „Nepřekonatelnou překážkou bránící ve 

zhlédnutí člověka (…) je okolnost, jež soudu objektivně brání ve zhlédnutí a kterou nelze 

překonat do doby, v níž soud musí (…) rozhodnout.“57 Lze si představit situaci, kdy 

probíhá řízení o svéprávnosti osoby, která je současně umístěna v karanténě z důvodu 

vysoce nakažlivé nemoci, případně zhlédnutí nelze připustit z důvodu zvýšené 

agresivity posuzované osoby. Jsem přesvědčena, že v odůvodněných případech může 

soudní řízení proběhnout i bez zhlédnutí, neboť nelze předpokládat, že jej lze uskutečnit 

v každém případě. 

Skutečnost, že v průběhu soudního řízení nedošlo vůbec ke zhlédnutí 

posuzovaného, je procesní vadou, v zásadě však samo o sobě nikoli takovou, která by 

vedla ke zrušení rozhodnutí ve věci odvolacím soudem. Krajský soud v Hradci Králové 

k tomuto uvedl, že „jestliže soudce prvního stupně meritorně rozhodně ve věci 

svéprávnosti člověka, aniž aby člověka osobně zhlédl, nejde bez dalšího o takové 

procesní pochybení, které má za následek zrušení rozsudku a vrácení věci soudu 

prvního stupně k novému projednání. Ke zrušení rozsudku dojde jen tehdy, když z 

obsahu spisu, zejména z ostatních provedených důkazních prostředků, není jasně 

patrné, jaký je stav posuzovaného, a je proto třeba připustit, že osobní zhlédnutí 

posuzovaného přímo vyřizujícím soudcem by mohlo vést k jinému rozhodnutí ve věci 

samé.“58 Na druhou stranu nelze uvedené vykládat takovým způsobem, že by zhlédnutí 

posuzovaného nebylo obligatorní součástí řízení o svéprávnosti, neboť tak či onak se 

jedná o úkon, od jehož provedení nemůže soud upustit. 

                                                 
57 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 8 Co 2268/2014 
58 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 9. 2014, č. j. 12 Co 306/2014-185 
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Pravděpodobně největší otazníky ohledně institutu zhlédnutí dopadají na to, 

která soudní osoba je oprávněna je činit, neboť zákon poměrně nejasně uvádí, že 

posuzovaného vždy zhlédne „soud“. V tomto ohledu není v současné době praxe soudů 

jednotná, což je zřejmé i ze soudní judikatury. Podle rozsudku Krajského soudu 

v Hradci Králové „zhlédnutí posuzovaného provede soudce, který v řízení o jeho 

svéprávnosti rozhoduje“. Krajský soud svůj závěr odůvodňuje tak, že „obsazení soudu 

obecně může být zajištěno buď jediným soudcem, nebo sborem soudců (senátem) tak, 

jak je uvedeno v ust. § 36 o. s. ř. To, že by mohl posuzovaného "zhlédnout" někdo jiný 

než soudce nebo senát (např. vyšší soudní úředník), nelze dovodit z žádného ustanovení 

o. s. ř. (§ 38a o. s. ř.), ani z vyhl. č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské 

soudy (§ 6 odst. 2 cit. vyhl.), ani ze zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních 

úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů 

(§ 11 tohoto zákona)“. Tento výklad, podle nějž je „soudem míněn soudce či senát, je v 

souladu s tím, že zákonodárce s účinností od 1. 1. 2014 dává najevo, že je naprosto 

stěžejní nerozhodovat o tak závažném zásahu do svobody člověka, jakým je omezení 

svéprávnosti, "od stolu", ale slyšet názor posuzovaného, popřípadě ho alespoň vidět. 

Jinak se totiž o osudu člověka rozhoduje na základě osobního kontaktu s ním a jinak jen 

na základě informací obsažených ve spise“ 59. Naproti tomu Krajský soud v Plzni 

připustil, že úmyslem zákonodárce sice zřejmě bylo, aby zhlédnutí provedl přímo 

soudce, avšak „nelze považovat zhlédnutí posuzovaného vyšším soudním úředníkem za 

procesní vadu, která by měla (…) vliv na rozhodnutí ve věci“60. V praxi tak každý soud 

postupuje podle svého uvážení a situace ohledně osoby oprávněné zhlédnutí provést je 

tím velmi nejasná. 

Argumenty pro závěr o povinnosti uskutečnit zhlédnutí přímo osobou soudce 

spočívají hlavně na úmyslu zákonodárce a údajném celkovém smyslu této právní 

úpravy. Připustili-li bychom totiž, aby zhlédnutí mohli činit i jiné soudní osoby, nelze 

přehlédnout, že „dojem, který si takto vyšší soudní úředník (resp. asistent soudce) 

vytvoří (a byť jej zahrne do protokolu, který o tomto úkonu vyhotoví) nemůže 

nepochybně vést k vytvoření bezprostředního dojmu soudce, který má s přihlédnutím 

k němu ve věci rozhodovat. Z ustanovení § 55 odst. 1 o.z. přitom zcela jasně vyplývá 

                                                 
59  Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 9. 2014, č. j. 26 Co 197/2014-100 
60  Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 9. 2014, č. j. 12 Co 306/2014-185 
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spojitost institutu zhlédnutí osoby s vlastním rozhodováním o osobním stavu“. Zhlédnutí 

podle tohoto názoru tak „učiní vždy příslušný soudce“.61 Oproti tomu návrh svědčící ve 

prospěch i jiných soudních osob uvádí, že provedení zhlédnutí „není možno podřadit 

pod kategorii  úkonů  zákonem výslovně svěřených soudci (§ 11 zákona č. 121/2008 

Sb.), které by naznačenou ingerenci vyšších soudních úředníků (asistentů soudce) 

vylučovalo. Je přitom zřejmé, že pokud dojem, který si vyšší soudní úředník zhlédnutím 

posuzovaného vytvoří a který nalezne odraz jeho zahrnutím do protokolu, který o tomto 

úkonu vyhotoví, nebude soudcem, který věc rozhoduje, zhodnocen jako dostatečný, resp. 

přiléhavý, zhlédnutí posuzovaného po té provede soudce sám“.62 

Ke sjednocení praxe by konečně mělo přispět stanovisko Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 13. dubna 2016, sp. zn. Cpjn 201/2015, jež je s ohledem na své nedávné přijetí 

velmi aktuální. Za účelem posouzení otázky vyšel Nejvyšší soud z předpokladu, že 

„úvaha, že zhlédnutí posuzovaného může uskutečnit případně i vyšší soudní úředník 

nebo asistent soudce (§ 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a 

vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších zákonů, § 36a zákona o soudech a soudcích), se totiž vyznačuje tím 

omezením, že celkový úsudek („dojem“), který si takto vyšší soudní úředník (respektive 

asistent soudce) vytvoří (a zahrne do protokolu, který o tomto úkonu vyhotoví), není z 

povahy věci bezprostředně přenositelný do poměrů soudce, který má s přihlédnutím k 

němu ve věci rozhodovat“.  Podle Nejvyššího soudu zhlédnutí posuzovaného sice toliko 

nelze podřadit pod procesní kategorii dokazování, nicméně nelze odmyslet skutečnost, 

že institut zhlédnutí osoby je nezpochybnitelným způsobem spjat s vlastním 

rozhodováním o osobním stavu. Přitom je třeba zohlednit právní úpravou kladený důraz 

na respekt k osobě posuzovaného, jenž se projevuje vedle jiného právě osobním 

kontaktem soudu (soudce) s posuzovaným. Nejvyšší soud proto jednoznačně dochází 

k závěru, že „instrukce obsažená v ustanovení § 38 odst. 2 z. ř. s., že „soud 

posuzovaného vždy zhlédne“, proto zjevně obrací pozornost k soudci jako k té soudní 

                                                 
61  Návrh stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k výkladu § 55 odst. 1 

o.z. a § 38 odst. 2 z. ř. s. [online]. Varianta A. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: 

http://vrcha.webnode.cz/news/navrh-stanoviska-ook-k-vykladu-%C2%A7-55-odst-1-o-z-a-%C2%A7-

38-odst-2-z-r-s/ 
62  Návrh stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k výkladu § 55 odst. 1 

o.z. a § 38 odst. 2 z. ř. s. [online]. Varianta B. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: 

http://vrcha.webnode.cz/news/navrh-stanoviska-ook-k-vykladu-%C2%A7-55-odst-1-o-z-a-%C2%A7-

38-odst-2-z-r-s/ 
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osobě, jež je k tomuto úkonu povolána zásadně“. Nejvyšší soud přitom vychází i 

z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, podle níž by „soudci, kteří vydávají 

rozhodnutí mající závažné dopady na soukromý život člověka, tj. například i omezení 

svéprávnosti, měli mít v zásadě s tímto člověkem osobní kontakt“.63  

S odkazem na další judikaturu Evropského soudu pro lidská práva64 však 

Nejvyšší soud zároveň došel k závěru, že „mohou být v konkrétní věci dány mimořádné 

důvody svědčící pro to, aby z tohoto pravidla bylo udržitelným způsobem vybočeno, a 

posuzovaného nezhlédl soudce, nýbrž tak učinila jiná soudní osoba (vyšší soudní 

úředník, asistent soudce)“. Tomu tak může být například u osoby, o jejíž svéprávnosti 

bylo v minulosti rozhodováno a tato byla v minulosti soudcem zhlédnuta. Z hlediska 

zdravotního stavu posuzované osoby je však rozhodující, aby její zdravotní stav, v jehož 

důsledku byla ve svéprávnosti v minulosti omezena, byl podle současných lékařských 

poznatků takové povahy, že nelze očekávat její zlepšení. Přitom ale o takovém 

zdravotním stavu posuzované osoby nesmějí být pochybnosti, tj. tento závěr musí 

vyplývat z předchozího či aktuálního znaleckého posudku či lékařské zprávy a nesmí 

být zpochybňován ostatními provedenými důkazy. V opačném případě by mohlo dojít 

k porušení práva posuzované osoby na spravedlivý proces a práva na respektování 

rodinného a soukromého života, jež jsou zakotveny v čl. 6, čl. 8 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. 

Dlouho očekávané stanovisko Nejvyššího soudu do značné míry napomohlo 

vyřešit otázku, která soudní osoba by měla či smí zhlédnutí provést. Ačkoli stanovisko 

vyznívá jednoznačně, přeci jen nelze odhlédnout od skutečnosti, že ponechává více 

prostoru pro uvážení, kdy případy, v nichž lze zhlédnutí provést jinou soudní osobou 

než soudcem, nastanou. Stanovisko sice uvádí řadu mantinelů, jež by měly sloužit pro 

řádné posouzení této otázky, avšak zároveň v něm lze spatřit jistou míru neurčitosti. Do 

budoucna budou patrně soudci velmi zvažovat, zda zhlédnutí musí uskutečnit přímo oni, 

či nikoli, a to s ohledem na položené mantinely v intencích zachování základních práv a 

                                                 
63  Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci X. a Y. proti Chorvatsku ze dne 3. 11. 2011, 

stížnost č. 5193/09 
64   Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ivanović proti Chorvatsku ze dne 18. 9. 2014, 

stížnost č. 13006/13; rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Berková proti Slovensku ze 

dne 24. 3. 2009, stížnost č. 67149/01  
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svobod. Dosavadní praxe na řadě soudů přitom byla taková, že zhlédnutí prováděli 

právě jiné soudní osoby (asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, justiční čekatelé), 

V pochybnostech by zhlédnutí vždy měli učinit toliko soudci. Ze stanoviska lze rovněž 

dojít k závěru, že v tzv. novém řízení o svéprávnosti, kdy je posuzována svéprávnost 

osoby, která dosud omezena nebyla a ani o ní nebylo rozhodováno, by měl zhlédnutí 

vždy provést přímo soudce, neboť se lze jen stěží domnívat, že by mohly být naplněny 

podmínky pro možnost uskutečnění zhlédnutí jinou soudní osobou. Na tomto místě se 

příslušní zdůraznit opožděnost stanoviska, když od přijetí aktuální právní úpravy 

svéprávnosti a řízení o jejím posuzování uběhly již více než dva roky a lze 

předpokládat, že valná většina přezkumných řízení vedených v souladu s § 3033 odst. 1 

o.z. již byla zahájena a skončena. Přitom problematika volby osoby oprávněné provést 

zhlédnutí byla předmětem diskuzí od samého počátku účinnosti nové právní úpravy. 

Vzhledem k závěrům stanoviska se tak lze domnívat, že zhlédnutí posuzovaného 

osobou odlišnou od soudce by mělo být výjimečným postupem, který by vždy měl být 

velmi pečlivě a podrobně odůvodněn v následném rozhodnutí ve věci samé, neboť 

„jeho absence bude představovat vadu, pro kterou rozhodnutí nebude moci obstát“.65  

Závěrem bych k tomuto ráda uvedla, že sdílím jisté pochybnosti ohledně 

přijatého stanoviska se soudcem Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Pavlem Vrchou, který 

svůj názor k návrhu stanoviska zveřejnil na svých webových stránkách.66 Vzhledem 

k přetížení soudců a jejich početnímu nedostatku se lze domnívat, že soudy budou 

propříště shora uvedené mimořádné důvody svědčící pro to, aby zhlédnutí provedla 

soudní osoba odlišná od soudce, hojně využívat, neboť „by jiná možnost rozhodujícím 

soudcům vlastně ani nezbyla“. K možnému důsledku praktikování stanoviska soudy se 

JUDr. Vrcha velmi trefně vyjádřil, když uvedl: „Stanovisko by tak v soudní praxi začalo 

být interpretováno poněkud (úplně) jinak, než byl jeho záměr.“67 Obava, že by 

v důsledku nemožnosti reálného praktikování stanoviska došlo k jakémusi ohýbání jeho 

výkladu, tak zřejmě není zcela nereálná. Ve výsledku si proto dovolím uvést, že se 

ztotožňuji se závěrem Nejvyššího soudu ČR v tom směru, že zhlédnutí by skutečně měl 

zásadně provést soudce. Domnívám se však, že oproti přijatému stanovisku by lepším 

                                                 
65 Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. Cpjn 201/2015 
66 Vyjádření k návrhu stanoviska Cpjn 201/2015. Pavel Vrcha, soudce NS ČR [online]. [cit. 2016-05-03].     

Dostupné z: http://vrcha.webnode.cz/news/vyjadreni-k-navrhu-stanoviska-cpjn-201-2015/ 
67 tamtéž 
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řešením, a zároveň nikoli rozporným s ústavně zaručenými právy účastníků řízení, bylo 

zakotvení možnosti soudce ponechat na jeho úvaze vzhledem k okolnostem případu, 

zda zhlédnutí provede jiná soudní osoba, tj. například vyšší soudní úředník či asistent 

soudce, nebo toliko on sám. Ačkoli se ztotožňuji s tím, že zhlédnutí by měl provést 

soudce osobně, přijaté stanovisko podle mého názoru povede ke shora nastíněnému 

důsledku ohýbání jeho závěrů, neboť jednoduše řečeno není a nebude v možnostech 

jednotlivých soudců zhlédnutí provádět. Z praxe je mi totiž velmi dobře známo, že se 

jedná o úkony časově velmi náročné. Předtím než bylo dospěno k závěru, že je potřeba 

stanovit jisté mantinely pro možnost uskutečňování zhlédnutí jinou soudní osobou, mělo 

být řádně vzato v úvahu, zda je vůbec v možnostech soudců provádět zhlédnutí sami, 

když neblahým výsledkem těchto limitů v praxi může být tendence k i poněkud uměle 

vytvářeným mimořádným důvodům svědčícím pro možnost provedení zhlédnutí nikoli 

soudcem. 

3.8 Posouzení mírnějších opatření 

 Mnohdy se může stát, že určitá osoba sice trpí duševní poruchou, avšak ta není 

takového rázu, aby bylo třeba zasáhnout do její svéprávnosti. Je totiž nutné mít na 

paměti, že svéprávnost je jedinečnou složkou osobností sféry každého jedince a jako 

taková nesmí podléhat neodůvodněným omezením. Zákon proto předpokládá možnost 

využití jiných opatření, která jsou svou povahou mírnější než zásah do svéprávnosti. 

Ustanovení § 39 z.z.ř. uvádí, že soud může v průběhu řízení rozhodnout zejména o 

schválení smlouvy o nápomoci, schválení zastoupení členem domácnosti nebo 

jmenování opatrovníka, má-li za to, že vzhledem k zájmům posuzovaného postačuje 

mírnější a méně omezující opatření. Je zřejmé, že se nejedná o výčet vyčerpávající, 

nýbrž demonstrativní, a soud tedy může rozhodnout i o jiném opatření, na nějž zákon 

výslovně nepamatuje. Důvodová zpráva k zákonu o zvláštních řízeních soudních 

označuje § 39 z.z.ř. jako procesní reflexi § 55. odst. 2 o.z., podle nějž lze omezit 

svéprávnost člověka jen za splnění dvou kumulativních podmínek, a to hrozila-li by mu 

jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující 

opatření.68 Z uvedeného plyne, že omezení svéprávnosti je institutem ultima ratio, ke 

                                                 
68  Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013. [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14675

5 
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kterému by soud měl přistoupit až tehdy, dospěje-li na základě provedeného 

dokazování, vyjádření účastníků řízení a celkového prošetření poměrů posuzované 

osoby k závěru, že jiným opatřením by posuzované osobě hrozila závažná újma a 

zároveň by žádné mírnější a méně omezující opatření k dosažení požadovaného účelu 

(zejména ochrany práv a chráněných zájmů posuzované osoby) nepostačovalo. 

Omezení svéprávnosti je rovněž prostředkem subsidiárním, neboť k němu lze přistoupit, 

pokud ostatní prostředky „selžou“ nebo nejsou dostatečné. 

 O mírnějším či méně omezujícím opatření může soud rozhodnout, ačkoli zahájil 

řízení o svéprávnosti. Tato možnost vychází ze samotného průběhu soudního řízení, kdy 

soud zpravidla během dokazování v řízení o svéprávnosti dojde k závěru, že postačuje 

mírnější opatření než zásah do svéprávnosti. Není pak třeba řízení o tomto opatření 

zvlášť zahajovat, postačí, pakliže o něm soud rozhodne v rozhodnutí ve věci samé. Je 

možné, že soud v tomto rozhodnutí rozhodne o zastavení řízení o svéprávnosti podle § 

16 z.z.ř., bylo-li řízení zahájeno ex officio, není to však zřejmě nutné. Důvodem je 

skutečnost, že „v řízeních, která byla v souladu se zákonem zahájena bez návrhu nebo 

která sice byla zahájena na návrh, ale podle zákona je lze zahájit i bez návrhu, nejde 

jen o vyřešení sporu mezi účastníky, ale především o úpravu práv a povinností 

účastníků právního vztahu. Soud v těchto řízeních proto může přisoudit více, než čeho se 

účastníci domáhali, popřípadě může v rozsahu daném předmětem řízení účastníkům 

uložit jiné než navrhované povinnosti. Přijme-li soud jiné než navrhované řešení, 

nemusí jeho rozhodnutí ani obsahovat zamítavý výrok“69. Domnívám se, že v praxi však 

mohou rozsudky ve věci obsahovat dva výroky, z nichž jedním soud rozhodne o 

podpůrném opatření a druhým výrokem řízení o svéprávnosti zastaví, případně návrh na 

omezení svéprávnosti zamítne. 

 Při volbě konkrétního podpůrného opatření by měl soud velmi obezřetně volit 

podle okolností daného případu, který institut zvolí. Špatným postupem může soud 

vystavit posuzovanou osobu značné újmě, když například schválí dohodu o nápomoci, 

ačkoli podporovaný ve skutečnosti není s to pochopit svá právní jednání, nebo naopak 

neodůvodněně omezí osobu ve svéprávnosti, ačkoli relevantní by bylo pouhé 

opatrovnictví. Rozhodnutí soudu bude také vždy odvislé od případné ochoty osob 

                                                 
69 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1686/2011 
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blízkých posuzovanému být například podpůrcem či zástupcem. Jistě mohou nastat 

případy, kdy soud dojde k závěru, že by bylo na místě mírnější opatření například ve 

formě nápomoci při rozhodování, avšak nebude zde osoba, která by funkci podpůrce 

vykonávala. V takovém případě soud zřejmě přistoupí k omezení svéprávnost, neboť 

potřeba chránit práva a oprávněné zájmy posuzovaného jistě převáží. Při rozhodování o 

mírnějším a méně omezujícím opatření by se měl soud v odůvodněných případech 

zaměřit podrobně například i na majetkové poměry posuzované osoby, neboť obzvláště 

u movitých osob může hrozit značná škoda. 

3.8.1 Nápomoc při rozhodování 

 Nápomoc při rozhodování je novým institutem, zavedeným společně se 

zákonem č. 89/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2014. Společně s ostatními obdobnými 

instituty představuje mírnější alternativu k zásahu do svéprávnosti. Zavedení těchto 

alternativních institutů zohledňuje variabilitu duševních poruch, které postihují zdraví 

člověka v různých stupních, ne vždy však v takové míře, která by odůvodňovala natolik 

závažný zásah do osobní integrity, čímž omezení svéprávnosti jistě je. Úkolem této 

právní úpravy je zajistit zdravotně postiženému dostatečnou míru možnosti svobodně 

jednat na základě jeho vůle a možností. „Návrh zákonné úpravy podpory při 

rozhodování vychází z pojetí tzv. podporovaného rozhodování (supported 

decision-making). Podle tohoto pojetí v určitých případech postačí asistence jiné osoby 

- ve funkci do určité míry formalizované - která se bude účastnit právních jednání 

podporované osoby, aniž je nutné zasahovat do její svéprávnosti.“70 

 Podle § 45 o.z., nápomoc při rozhodování spočívá v možnosti sjednat si s druhou 

osobou, tzv. podpůrcem, poskytování podpory. Zákon dokonce výslovně uvádí, že 

podpůrcem nemusí být pouze jedna osoba, resp. je možné sjednat si nápomoc při 

rozhodování s více podpůrci. Podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku úprava 

podpory při rozhodování vychází zejména z čl. 12 odst. 3 Úmluvy, dle kterého členské 

státy musí přijmout odpovídající opatření, aby osobám se zdravotním postižením 

umožnily přístup k asistenci, kterou mohou potřebovat při uplatňování svéprávnosti. Jak 

již uvedeno shora, zákonná úprava vychází z tzv. podporovaného rozhodování. V 
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určitých případech proto postačí asistence jiné osoby, která se bude účastnit právních 

jednání podporované osoby, aniž je nutné zasahovat do její svéprávnosti. Podpůrce 

tudíž na rozdíl od opatrovníka nejedná namísto osoby se zdravotním postižením, nýbrž 

společně s ní.71 Ačkoli výše je řečeno, že tento institut je zpravidla alternativou 

k omezení ve svéprávnosti, uplatní se v praxi samozřejmě i u osob ve svéprávnosti 

omezených, a to například ohledně těch právních jednáních, jichž se omezení 

svéprávnosti netýká. Předpokladem nápomoci je uzavření smlouvy mezi osobou 

podporovanou a podpůrcem. Smlouvou o nápomoci se podpůrce zavazuje 

podporovanému, že bude s jeho souhlasem přítomen při jeho právních jednáních, zajistí 

mu potřebné údaje a sdělení a bude mu nápomocen radami. V praxi najde své uplatnění 

například u osob se sníženými intelektovými schopnostmi nebo osob dočasně stižených 

nemocí. Činnost podpůrce je spíše faktického rázu. Jeho úkolem je vysvětlit 

podporované osobě určité právní jednání, a to pro něj srozumitelným způsobem, 

objasnit mu veškeré související okolnosti a s tím spojené důsledky. Role podpůrce tak 

spočívá hlavně v příslušné komunikaci s podporovaným a věnování řádné pozornosti 

všem souvisejícím okolnostem. Podpůrce může rovněž udělit podporovanému radu 

ohledně určitého jednání. Nenese však v žádném případě odpovědnost za jednání 

podporovaného, neboť ten je k určitému jednání plně způsobilý a za něj a jeho následky 

je také sám plně odpovědný, neboť se rozhoduje čistě na základě své vlastní vůle. Lze 

říci, že podpůrce hraje roli spíše jakéhosi asistenta či poradce. Zpravidla jím tedy bude 

osoba podporované osobě blízká, ke kterému má tato osoba důvěru, tedy například 

druh, blízký příbuzný či přítel. Podpůrcem může být pouze osoba zletilá, která sama 

projeví vůli být podpůrcem. Naopak nemůže jím být osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu 

se zájmy podporovaného.72 

 K účinnosti smlouvy o nápomoci je vyžadováno její schválení soudem. 

K projednání schválení smlouvy je nutno zahájit řízení u soudu, přičemž toto řízení lze 

podle § 32 z.z.ř. zahájit pouze na návrh podporovaného nebo podpůrce, soud tak 

nemůže učinit ex officio. K projednání a rozhodnutí věci jsou v souladu s ust. 
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§ 3 odst. 1, § 4 odst. 1 z.z.ř. věcně příslušné okresní soudy, místně příslušný je pak 

obecný soud osoby, v jejímž zájmu se řízení koná, tj. obecný soud podporovaného. 

K tomuto návrhu musí být již smlouva o nápomoci připojena, došlo-li k jejímu uzavření 

v písemné formě. Zákon nepožaduje výslovně uzavření smlouvy v písemné formě, 

v opačném případě je ale potřeba projevit před soudem vůli smlouvu uzavřít. Při 

rozhodování o návrhu soud zejména posuzuje, zda zájmy podporovaného a podpůrce 

nejsou ve vzájemné kolizi, v případě zjištěného střetu zájmů či důvodných obav 

z možného střetu zájmů soud smlouvu neschválí. Obsah práv a povinností podpůrce by 

měl být ve smlouvě vymezen určitě, tj. smlouva by měla obsahovat výčet jednání, na 

něž se činnost podpůrce vztahuje, a to buď taxativním způsobem, případně typovým 

vymezením činností, a to tak, aby o obsahu práv a povinností obou stran nebylo pochyb. 

V případě, že soud smlouvu schválí, dojde k její účinnosti nabytím právní moci 

rozhodnutí soudu o jejím schválení. 

 Pakliže soud v průběhu řízení o svéprávnosti dospěje k závěru, že je na místě 

jednat o možnosti uzavření smlouvy o nápomoci, nemůže toto řízení zahájit sám 

z úřední činnosti. Jelikož soud samozřejmě nemůže žádnou osobu „nutit“ k uzavření 

takové smlouvy, zpravidla sdělí účastníkům řízení o svéprávnosti, případně i jiné 

vhodné osobě, svůj právní názor na věc a zahájí neformální jednání ke zjištění 

stanoviska takové osoby. Výsledkem pak mnohdy bude zahájení řízení o schválení 

smlouvy o nápomoci a následně její schválení. 

 Podpůrce postupuje při plnění svých povinností v souladu s rozhodnutími 

podporovaného. Pokud podporovaný právně jedná v písemné formě, může podpůrce 

připojit svůj podpis s uvedením své funkce, popřípadě i s údajem o podpoře, kterou 

podporovanému poskytl; podpůrce má i právo namítat neplatnost právního jednání 

podporovaného. Připojení podpisu podpůrce není obligatorní, je tedy čistě na 

podporovaném, resp. podpůrci, zda tak učiní či nikoli. Vyvstává pak ale otázka, jaký je 

smysl připojení podpisu podpůrce, když zákon sám žádné následky připojení či 

nepřipojení podpisu neuvádí. Na osobu podpůrce pamatuje výslovně i občanský soudní 

řád v § 116a odst. 1, když dává účastníku řízení během jednání právo na konzultace 

s podpůrcem, avšak má-li osoba podpůrců více, musí si v tomto případě zvolit jen 

jednoho z nich.  
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 Jelikož mohou nastat případy, kdy podpůrce nebude své povinnosti, k nimž se 

smluvně zavázal, řádně plnit, pamatuje zákon i na možnost odvolání podpůrce, a to 

podle § 48 o.z. buď na návrh podporovaného nebo na návrh podpůrce. Za takové situace 

soud nezkoumá poměry mezi podpůrcem a podporovaným a podpůrce odvolá. Lze si 

ale v praxi představit, že soud si před odvoláním podpůrce účastníci přizve k jednání, 

aby zjistil důvody a okolnosti podaného návrhu se snahou odvolání podpůrce zvrátit a 

vztahy mezi účastníci narovnat. Soud však podpůrce odvolá i tehdy, když tento závažně 

poruší své povinnosti, a to i bez návrhu. Za této situace bude soud muset pečlivě 

prošetřit výkon funkce podpůrce a posoudit, zda tento své povinnosti skutečně porušuje 

a zda se jedná o porušování závažné. Skutečnost, že soud může podpůrce odvolat i bez 

návrhu, je odůvodněna převažujícím zájmem na ochraně podporované osoby. 

3.8.2 Zastoupení členem domácnosti 

 Vedle nápomoci při rozhodování přichází do úvahy jako mírnější alternativa 

k omezení ve svéprávnosti též zastoupení členem domácnosti. Bude připadat v úvahu 

v případech, kdy by duševní porucha zletilému bránila samostatně právně jednat. 

Předpokladem však je, že tato osoba nemá jiného zástupce, tedy například opatrovníka 

či správce jmění. Ust. § 49 o.z. skutečně výslovně pamatuje pouze na zletilé osoby, je 

tomu tak proto, že nezletilý je v zásadě zastoupen svými zákonnými zástupci. Naproti 

tomu smysl této úpravy byl patrně poněkud odlišný. Míří na situace, kdy duševní 

porucha ztěžuje dotyčné osobě do určité míry samostatné vystupování, rozhodování 

apod., nejedná se ale přitom o duševní poruchu takového rázu, která by nutně měla vést 

k omezení osoby ve svéprávnosti. Zastoupení členem domácnosti nicméně nesměruje 

k zastupování ve všech právních jednáních, nýbrž toliko na zastoupení v obvyklých 

záležitostech podle životních poměrů zastoupené osoby. Je tedy zřejmé, že rozsah 

zástupčího oprávnění se může u každé zastupované osoby lišit. Důvodová zpráva sama 

příkladmo uvádí záležitosti týkající se poskytování zdravotních a sociálních služeb a 

žádostí o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a sociálního 

zabezpečení.73 
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 Úmyslem zákonodárce zde bylo, aby funkci zástupce vykonávaly osoby 

zastupovanému nejbližší, občanský zákoník proto v § 49 odst. 1 vyjmenovává jako 

potenciální zástupce předky, potomky, sourozence, manžela nebo partnera, nebo osobu, 

která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři 

roky. Je otázkou, zda úmyslem zákonodárce skutečně bylo, aby zástupce žil se 

zastoupeným ve společné domácnosti. Domnívám se, že takový závěr není správný, 

neboť jsem přesvědčena, že tuto funkci může rovnocenným způsobem vykonávat 

kterákoli vyjmenovaná osoba, ačkoli se zastoupeným společnou domácnost nesdílí. 

Opačný výklad by kupříkladu znamenal, že osoba, která žije sama, by nemohla využít 

tohoto institutu, ačkoli by měla blízké příbuzenstvo ochotné funkci zástupce vykonávat. 

Skutečný závěr však patrně přinese až praxe, případně odborná literatura. 

 Právní konstrukce vzniku zastoupení je odlišná od nápomoci při rozhodování. 

Zákon zde nevyžaduje uzavření smlouvy. Postačí, pakliže dá zástupce zastoupenému na 

vědomí, že ho bude zastupovat, a srozumitelně mu vysvětlí povahu a následky 

zastoupení. Zastupovaný má možnost zastoupení odmítnout. Podmínkou vzniku 

zastoupení je ale schválení soudem. Zpravidla tedy potenciální zástupce sdělí 

zastupovanému, že jej hodlá zastupovat a srozumitelně mu vysvětlí veškeré související 

okolnosti, poté se obrátí na soud s návrhem na schválení zastoupení členem domácnosti. 

Soud je povinen před samotným rozhodnutím vyvinout potřebné úsilí ke zjištění názoru 

zastoupeného, a to i za použití zvláštních způsobů dorozumívání, které si zastoupený 

zvolí. Z uvedeného je zřejmé, že zákon nestanoví jako obligatorní podmínku zjištění 

názoru zastoupeného, nýbrž pouze povinnost soudu vyvinout potřebné úsilí, aby jej 

zjistil. Skutečnost, že se soudu názor zastoupeného přes veškerou snahu nepodařilo 

zjistit, tak v zásadě nemůže být důvodem pro neschválení zastoupení. Soud však bude 

muset v rámci rozhodnutí ve věci řádně odůvodnit, proč nebylo vyjádření zastoupeného 

získáno a jaké úsilí k jeho získání soud vynaložil. Je zde patrný důraz na autonomii vůle 

zastoupené osoby, jejíž stanovisko by v žádném případě nemělo být opomenuto.74 

Výkladem lze dojít k závěru, že zastoupená osoba nemusí se zastoupením výslovně 

souhlasit, neboť její výslovný souhlas zákon nepředpokládá.  
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 Soudní řízení o schválení zastoupení lze zahájit i bez návrhu, neboť zákon o 

zvláštních řízeních soudních ve zvláštní části, ve spojení s § 13 odst. 1 z.z.ř., nestanoví 

výslovně, že se tak musí dít jen na návrh. Pro řízení jsou v souladu s § 3 odst. 1, § 4 

odst. 1 z.z.ř. věcně příslušné okresní soudy, místní příslušnost je dána obecným soudem 

osoby, v jejímž zájmu se řízení koná, tj. obecným soudem zastoupeného. Účastníky 

řízení jsou navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno, 

tedy zletilý člen domácnosti stižený duševní poruchou, v případě beznávrhového řízení 

člen domácnosti, který mu dal na vědomí, že jej bude zastupovat. Občanský zákoník v § 

53 umožňuje, aby měl zastoupený více zástupců, pak budou také všichni účastníci 

řízení. Soud ve věci nařídí jednání jen tehdy, navrhne-li to některý z účastníků nebo je-li 

to nezbytné. To se může stát tehdy, je-li potřeba získat stanovisko zastoupené osoby. 

Soud ale může využít vedle jednání též jiného soudního roku, který mu umožní 

flexibilněji zohlednit například zdravotní stav zastupované osoby. Ke schválení 

zastoupení členem domácnosti soud přistoupí pouze tehdy, je-li to v zájmu zastupované 

osoby.  

 Samozřejmou součástí zastoupení je povinnost zástupce dbát o ochranu zájmů 

zastoupeného, a aby způsob jeho života odpovídal zvláštním představám a přáním 

zastoupeného. Nutným předpokladem je tedy patrně vzájemná důvěra obou osob a 

znalost jednoho o druhém. Jak již řečeno výše, zastoupený může mít i více zástupců. 

Tehdy postačí, jedná-li jeden z nich. Pakliže by si ale jednání těchto zástupců vzájemně 

odporovala, nepřihlíželo by se podle § 53 o.z. ani k jednomu. Za účelem plnění 

zástupčího oprávnění může zástupce nakládat s finančními prostředky zastoupeného, 

avšak pouze v rozsahu nutném pro obstarání obvyklých záležitostí, tak, jak to odpovídá 

životním poměrům zastoupeného. Zástupce může nakládat i s finančními prostředky na 

účtu zastoupeného, je však limitován měsíční výší životního minima.  

 Zastoupení členem domácnosti je ve vzájemné konkurenci s opatrovnictvím a 

nápomocí při rozhodování. Proto, je-li zastupovanému jmenován opatrovník, zastoupení 

zaniká. Stejně je tomu tehdy, dojde-li k uzavření smlouvy o nápomoci při rozhodování, 

a to v rozsahu, v jakém je zastoupený způsobilý právně jednat. 
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3.8.3 Jmenování opatrovníka 

 Leckdy může soud dojít k závěru, že není potřeba omezit osobu ve svéprávnosti, 

ale postačí jí jmenovat opatrovníka. Podle § 465 o.z. jmenuje soud opatrovníka člověku, 

je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Podle § 469 

o.z. může soud na návrh jmenovat opatrovníka i člověku, jemuž působí zdravotní stav 

obtíže při správně jmění nebo při hájení jeho práv. V takovém případě jedná opatrovník 

v souladu s vůli opatrovance, na jeho návrh může soud opatrovníka odvolat. Procesní 

úpravě ve věci opatrovnictví je věnována kapitola níže, proto lze na tomto místě 

odkázat na část čtvrtou. 

3.9 Rozhodnutí o svéprávnosti 

 Podle § 40 odst. 1 z.z.ř. rozhoduje soud ve věci samé rozsudkem. Děje se tak 

tehdy, omezuje-li ve svéprávnosti, případně zamítá-li nedůvodný návrh. Toto 

ustanovení je speciální k obecnému § 25 odst. 1 obecné části z.z.ř., podle nějž 

nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje soud ve věci samé usnesením.75 Pakliže soud řízení 

zastaví, činí tak podle § 25 odst. 1 z.z.ř. usnesením. Podle § 26 z.z.ř. není soud vázán 

návrhy účastníků řízení, tedy tyto může překročit, popřípadě přisoudit něco jiného nebo 

více, než čeho se domáhají. Tato skutečnost je dána logikou věci, neboť nelze 

opomenout, že se jedná o řízení, které lze zahájit i bez návrhu. V takovém případě soud 

nemůže být ničím vázán, neboť návrh chybí. S ohledem na vyšetřovací zásadu a zásadu 

oficiality typickou pro tento druh soudního řízení lze tedy totožné konstatovat i u řízení 

o svéprávnosti zahájeného na návrh. Navrhovatel z podstaty věci nemůže být ani 

schopen přesně vymezit, v jakém rozsahu by měl být posuzovaný omezen ve 

svéprávnosti, takové posouzení náleží pouze soudu. 

 Pokud jde o formální náležitosti rozsudku, soud musí v záhlaví uvést označení 

soudu, jméno a příjmení soudce, přesné označení posuzované osoby, tj. její jméno, 

příjmení a je-li to možné též datum narození, obvyklou součástí je také bydliště 

účastníka řízení. V záhlaví nelze opomenout ani ty účastníky řízení, které soud do řízení 

v jeho průběhu přibral. Přesné vymezení posuzované osoby je nutné zachovat i ve 

výroku rozsudku, neboť „je především nutné, aby z výroku rozsudku bylo jednoznačně 

                                                 
75  srovnej § 152 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
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patrno, kterého občana se věc týká, a aby byla vyloučena jakákoli možnost záměny s 

jiným občanem. Občana je proto třeba označit přímo ve výroku rozsudku, tedy nikoliv 

jen v záhlaví rozsudku, a to plným jménem a příjmením. Nutno uvést i datum a 

popřípadě i místo narození občana; tyto skutečnosti, které zůstávají neměnné, jsou ve 

spojení s jeho jménem a příjmením dostačující pro řádnou identifikaci.“76 

 Jak již uvedeno výše, soud může přistoupit k omezení ve svéprávnosti pouze 

tehdy, není-li osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopna právně 

jednat. Ne každá duševní porucha odůvodňuje zásah do svéprávnosti, nýbrž pouze 

taková, která se odráží v psychické způsobilosti konkrétní osoby, tj. jde-li o tak 

podstatnou odchylku od normálního psychického vývoje člověka, která mu v určitém 

rozsahu brání postarat se o vlastní záležitosti.77 „Samotná skutečnost, že osoba trpí 

duševní poruchou totiž ještě není důvodem pro omezení její způsobilosti k právním 

úkonům, resp. vyjádřeno jazykem základních práv - k omezení jejích základních práv 

(práva na právní osobnost a na lidskou důstojnost), ale musí být vždy konkrétně 

uvedeno, koho, resp. co ohrožuje plná způsobilost k právním úkonům (zachování právní 

osobnosti) osoby omezované, a dále je třeba odůvodnit, proč nelze situaci řešit 

mírnějšími prostředky“78. Oproti předchozí právní úpravě již není výslovným důvodem 

pro omezení svéprávnost nadměrné užívání alkoholických nápojů nebo omamných 

prostředků a jedů.79 Důvodem je zřejmě skutečnost, že dojde-li u osoby k natolik 

nadměrnému užívání alkoholických nápojů nebo jiných prostředků a jedů, které mají po 

určité době devastující a nevratné následky na činnost mozku, lze takové závislosti pod 

duševní poruchy podřadit.80  

Nutno připomenout, že k omezení svéprávnosti je možné přistoupit jen v zájmu 

člověka, jehož se to týká, a s plným uznáváním jeho práv a osobní jedinečnosti. Jak 

však zdůrazňuje zákon a dlouhodobá judikatura, „důvodem pro omezení způsobilosti k 

                                                 
76   Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 11. 1977 sp. zn. Cpj 160/1976, Rc 3/1979 Sb. 
77 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013. [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duv

odova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
78   Nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 557/09 
79   viz ust. § 10 odst. 2 zák. č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění platném a účinném do 31. 12. 2013 
80  HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení 

soudní:  podle stavu k 1.1.2015. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, s. 137. ISBN 978-80-

87109-51-9 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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právním úkonům může být výhradně zájem na ochraně práv a svobod třetích osob nebo 

ochrana poskytovaná statkům či zájmům plynoucím z ústavního pořádku. Soud vždy 

musí zvážit všechny mírnější alternativy, přičemž omezení způsobilosti k právním 

úkonům musí být vždy považováno za prostředek nejkrajnější. Samotná skutečnost, že 

osoba trpí duševní poruchou totiž ještě není důvodem pro omezení její způsobilosti k 

právním úkonům, resp. vyjádřeno jazykem základních práv - k omezení jejích 

základních práv (práva na právní osobnost a na lidskou důstojnost), ale musí být vždy 

konkrétně uvedeno, koho, resp. co ohrožuje plná způsobilost k právním úkonům 

(zachování právní osobnosti) osoby omezované, a dále je třeba odůvodnit, proč nelze 

situaci řešit mírnějšími prostředky“81. 

3.9.1 Vymezení rozsahu omezení 

 V rozsudku, jímž soud omezuje osobu ve svéprávnosti, musí soud vymezit 

rozsah, v jakém je způsobilost posuzovaného samostatně právně jednat omezena. 

V tomto ohledu si praxe často klade otázku, zda rozsah vymezit pozitivním či 

negativním výčtem, tj. výčtem právních jednání, k nimž je osoba způsobilá nebo naopak 

výčtem právních jednání, k nimž osoba samostatně způsobilá není. Ačkoli se lze 

v soudní praxi setkat s oběma přístupy, osobně se jednoznačně přikláním k výčtu 

negativnímu, tedy k vymezení takových právních jednání, k nimž posuzovaný není 

způsobilý. Ztotožňuji se se Stanoviskem Nejvyššího soudu ČR, podle nějž „způsob 

určení rozsahu omezení negativním výpočtem je obvykle přesnější a výstižnější, a tedy i 

praktičtější, než výpočet pozitivní, zejména má-li být občanu ponechán širší rozsah 

způsobilosti k právním úkonům. Pozitivní výpočet může s sebou přinést nebezpečí, že se 

nedomyslí dosah tohoto rozhodnutí, popřípadě že se nepodaří vystihnout četnost a 

rozmanitost právních vztahů, které s sebou život denně přináší. Může se snadno 

zapomenout na některou oblast právních vztahů nebo na některé právní úkony a tím 

vyvolat potíže a komplikace v životě občana, který je v takovém případě způsobilý jen k 

právním úkonům ve výroku uvedeným“. S negativním výčtem je tak spojeno mnohem 

„menší nebezpečí, že se zapomene uvést všechny právní úkony, k nimž občan je 

způsobilý; pozitivním vymezením se tedy obtížněji postihnou všechny v úvahu 

                                                 
81 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. února 2014, sp. zn. 30 Cdo 232/2014 
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přicházející životní situace“82. Nejvyšší soud ČR se touto problematikou ve své 

rozhodovací činnosti zabýval i dále, když došel k závěru, že „přesto, že samozřejmě 

nelze vyloučit ani jednu z uvedených forem vyjádření tohoto omezení, s ohledem na 

vyložené zásady, které mají na nejnižší míru omezit zásahy do ústavně zaručených práv 

a svobod fyzické osoby, je většinou třeba preferovat vyjádření omezení způsobilosti k 

právním úkonům formou negativního vymezení těch právních úkonů, k nimž dotčená 

fyzická osoba způsobilá není. Naproti tomu pozitivní vymezení úkonů, k nimž je 

vyšetřovaný způsobilý s tím, že k ostatním právním úkonům způsobilý není, v sobě 

obsahuje nebezpečí, že takto bude vyšetřovaný bezděčně omezen i v těch právních 

úkonech, k nimž by objektivně jinak způsobilý byl, avšak, při vymezování tohoto 

rozsahu, je soud nevzal v úvahu. K tomuto způsobu je proto třeba přistoupit jen v 

soudem pečlivě zdůvodněných případech“83. S úvahami Nejvyššího soudu se zcela 

ztotožňuji a považuji proto za správné vymezit výčet jednání, k nimž osoba omezená ve 

svéprávnosti není způsobilá, a to s ohledem na ochranu jejích práv. 

 Notnou dávku pozornosti musí soud věnovat i formulaci rozsahu omezení, tj. 

náležitostem výroku rozhodnutí. Ten musí být formulován dostatečně určitě, aby z něj 

bylo jednoznačně patrno, k jakým právním jednáním posuzovaná osoba je způsobilá či 

nikoli.84 Nejvyšší soud kupříkladu ve svém rozsudku uvedl, že nelze za správný 

považovat výrok o tom, že vyšetřovaná "je nezpůsobilá k právním úkonům týkajícím se 

oblasti sociálního zabezpečení", a to pro naprostou neurčitost.85 Obdobné lze říci i o 

výroku, podle nějž posuzovaný „není schopen nakládat s finančními prostředky nad 

částku 2.000,- Kč“, neboť z takového výroku nelze usoudit, zda se jedná o finanční 

prostředky, jež by mohl mít posuzovaný aktuálně k dispozici, popřípadě zda se jedná o 

částku souhrnnou za určité časové období. Je však pouze na soudu, aby výrok vymezit 

způsobem natolik určitým, že v jeho důsledku nevzniknou žádné pochybnosti o tom, 

kdy osoba omezená ve svéprávnosti způsobilá je a kdy není. 

 Ve výroku rozsudku, jímž soud omezuje osobu ve svéprávnosti, může být rozsah 

omezení určen pouze „se zřetelem k právním úkonům, z nichž vznikají, mění se, či 

                                                 
82 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 11. 1977, sp. zn. Cpj 160/1976, Rc 3/1979 Sb. 
83 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. 30 Cdo 232/2014 
84 srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 33 Odo 640/2003 
85 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3.2011, sp. zn. 30 Cdo 3580/2010 
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zanikají právní vztahy podle ustanovení občanskoprávních (včetně vztahů obchodních) 

a pracovněprávních, pro jejichž řešení je v případě sporu dána pravomoc soudu, z 

čehož vyplývá, že osoby omezené ve způsobilosti k právním úkonům jsou v důsledku 

toho v rozsahu daném pravomocným soudním rozhodnutím k určitým právním úkonům 

zcela nezpůsobilé a v těchto právních úkonech za ně jednají jejich zákonní zástupci (§ 

26 o. z.)“.86 A contrario je zřejmé, že k veškerým ostatním právním jednáním je 

posuzovaná osoba plně způsobilá a tyto může činit zcela samostatně. Na tomto místě je 

potřeba položit si otázku, zda může soud omezit osobu v jakýchkoli jednáních či nikoli. 

Nejvyšší soud například došel k závěru, že „omezení nebo zbavení způsobilosti k 

právním úkonům není právním institutem, který by měl dotčené osobě zabránit obracet 

se na různé instituce s podněty, stížnostmi, oznámeními apod. a to pro nedostatek 

oprávnění soudu omezit účastníka řízení ve vztahu k jeho petičnímu právu (podle 

dřívější Ústavy čl. 29, dnes čl. 18 Listiny základních práv a svobod), popř. v jeho 

procesní způsobilosti ve vztahu k soudům ve smyslu § 20 o. s. ř. nebo vůči jiným státním 

orgánům“. Soud v tomto případě rozhodl o nemožnosti omezit osobu v petičním právu, 

ačkoli tato v důsledku duševní poruchy neustále zasílala na různé orgány státní správy, 

popřípadě jiným třetím osobám, stížnosti. Za zmínku rozhodně stojí nález, v němž se 

Ústavní soud zaměřil na volební právo osob omezených ve svéprávnosti. Ústavní soud 

zde rozhodl, že zakotvení překážky výkonu volebního práva pro osoby zbavené 

způsobilosti k právním úkonům není samo o sobě protiústavní. Avšak soudy jsou „při 

rozhodování o zbavení či omezení způsobilosti fyzické osoby k právním úkonům povinny 

zvlášť posuzovat i to, zda je konkrétní osoba schopna porozumět smyslu, účelu a 

důsledkům voleb; své rozhodnutí v této věci pak musejí řádně odůvodnit“87. Samotnému 

volebnímu právu věnoval v rámci své rozhodovací činnosti pozornost též Krajský soud 

v Plzni, který připomněl Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, podle níž 

jsou státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, povinny zaručit osobám se zdravotním 

postižením politická práva a příležitost užívat tato práva na rovnoprávném základě s 

ostatními a povinny zajistit, aby se osoby se zdravotním postižením mohli účinně a 

plně, na rovnoprávném základě s ostatními, podílet na politickém a veřejném životě, 

přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců, včetně práva a možnosti volit 

                                                 
86 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. 30 Cdo 3398/2007 
87 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2010, č. j. IV. ÚS 3102/08-1 
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a být volen.88 S ohledem na uvedené pak došel soud k závěru, že „je možné svéprávnost 

člověka omezit v oblasti výkonu volebního práva pouze tehdy, pokud by okolnosti 

daného případu svědčily pro to, že by při výkonu jeho volebního práva mohly být 

poškozeny jeho zájmy. Nejde přitom pouze o sféru jeho osobnosti, či ostatních 

soukromoprávních práv, ale i o jeho veřejné právo volit a být volen. Omezení 

svéprávnosti v tomto rozsahu bude obecně připadat v úvahu pouze tam, kde okolnosti 

daného případu ukazují, že bylo, nebo může být tohoto práva posuzovaného člověka 

jiným zneužito“89. 

 Rozsah omezení by měl odpovídat aktuálnímu stavu posuzovaného, tj. měl by 

být adekvátní vlivu duševní poruchy na schopnost posuzovaného právně jednat 

v různých životních situacích. I pro rozsudek o svéprávnosti je rozhodující stav v době 

jeho vyhlášení, soud by proto měl zohlednit i vývoj duševní poruchy v průběhu 

samotného soudního řízení, neboť mnohdy nelze vyloučit průtahy v řízení. Vzhledem 

k tomuto se domnívám, že pokud posuzovaná osoba trpí duševní poruchou progresivní 

povahy, měl by soud kupříkladu zopakovat zhlédnutí posuzované osoby, pokud mezi 

předchozím zhlédnutím a okamžikem, když již procesní stádium spěje k rozhodnutí ve 

věci, uplynulo tolik času, že lze důvodně pochybovat o tom, že by provedené zhlédnutí 

odpovídalo stavu posuzované osoby v době vyhlášení rozsudku. Obdobné lze 

samozřejmě říci i o zopakování znaleckého posouzení zdravotního stavu posuzovaného. 

Ačkoli by ze znaleckého posudku vyplynulo, že duševní porucha posuzovaného je 

progresivního charakteru, není zásadně možné vymezit rozsah omezení ve svéprávnosti 

progresivně do budoucna.90 

 Rozsah omezení svéprávnosti by měl odpovídat celkové aktuální situaci 

posuzovaného nejen z hlediska zdravotního, ale rovněž s přihlédnutím k věku či životní 

etapě. Tak kupříkladu neomezí soud ve svéprávnosti ohledně rodičovské odpovědnosti 

osobu, která je vysokého věku, má již sama zletilé děti a není důvodu předpokládat, že 

by se jí ještě nějaké děti narodily. V odůvodněných případech může soud rozsah 

                                                 
88  viz čl. 29 písm. a) Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Překlad. [online]. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR. [cit. 2016-02-01] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf 
89   Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 8.2014, sp. zn. 15 Co 272/2014 
90 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M., BÍLÝ, M., 

HAMUĹÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., PIRK, T., SMOLÍK, P. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 90. ISBN 978-80-7400-297-7 
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omezení vymezit tak, že posuzovaná osoba se omezuje ve svéprávnosti zcela, vyjma 

obstarávání záležitostí každodenního života. Domnívám se však, že takováto formulace 

může vyvolat řadu nejasností, neboť hlavně osoby neznalé práva si tak nemusí býti jisti, 

co vše se pod absolutním, ale zároveň neurčitým rozsahem, skrývá. Vzhledem k zásadě, 

že soud rozhoduje podle stavu v době vyhlášení rozsudku, je rovněž nutno mít na 

paměti, že ačkoli byla osoba omezena ve svéprávnosti ve všech právních jednání, tento 

rozsah je vztažen pouze na ta právní jednání, na něž se omezení reálně mohlo vztahovat 

v době vyhlášení rozsudku a na něž měl a mohl soud v této době pomyslet. Pokud se 

tedy například osobě omezené ve svéprávnosti, která v době vyhlášení rozsudku neměla 

děti, dítě později narodí, nelze omezení automaticky vztáhnout i na rodičovskou 

odpovědnost nebo na právo udělit souhlas s osvojením dítěte.91 Vzhledem k uvedenému 

jsem přesvědčena, že soud by měl vždy velmi obezřetně volit, jakým způsobem výrok 

rozsudku formuluje, aby tento byl i pro příště pro účastníky řízení jasný a srozumitelný. 

Pakliže by přistoupil k omezení ve svéprávnosti shora uvedeným neurčitým způsobem, 

měl by tak činit pouze tehdy, lze-li se s ohledem na okolnosti případu domnívat, že 

v budoucnu k nejasnostem nedojde.  

3.9.2 Časový rozsah omezení svéprávnosti 

 Jak již uvedeno výše, od účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. již není 

možné omezit osobu ve svéprávnosti tzv. na neurčito. I v případě, že soud v rozsudku, 

jímž osobu ve svéprávnosti omezuje, nestanoví určitou dobu trvání omezení, je 

posuzovaná osoba omezena nejdéle na dobu tří let. Takovéto podoby je bezpochyby 

valná většina všech rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Soud má ale možnost vymezit 

časové trvání omezení svéprávnosti i konkrétně, tj. limitovat omezení svéprávnosti na 

vyřízení určité záležitosti nebo na jinak určenou určitou dobu, vždy však nejdéle na 

dobu tří let. Pakliže jsou důvody pro určité časové vymezení zásahu do svéprávnosti, 

měl by soud časový rozsah určit konkrétně, případně tak, aby o době trvání omezení 

nebylo pochyb. Omezuje-li tedy například soud osobu ve svéprávnosti v souvislosti 

s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, musí takovou záležitost dostatečně 

určitým způsobem specifikovat, aby o okamžiku skončení účinků omezení nebylo 

                                                 
91 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M., BÍLÝ, M., 

HAMUĹÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., PIRK, T., SMOLÍK, P. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 95. ISBN 978-80-7400-297-7 
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pochyb. Uplynutím stanovené doby, popřípadě uplynutím tří let od právní moci 

rozsudku omezující svéprávnost, právní účinky omezení zanikají ex lege. Došlo-li by 

k situaci, kdy by soud vymezil časový rozsah omezení vyřízením určité záležitosti, 

avšak tato by nebyla vyřízena do tří let, jejich uplynutím by tak či onak účinky omezení 

ve svéprávnosti zanikly bez ohledu na to, že k dotčená záležitost nebyla skončena.  

 Při rozhodování o trvání omezení musí soud věnovat zvýšenou pozornost 

charakteru duševní poruchy, jíž je posuzovaná osoba stižena. Dojde-li soud na základě 

provedeného dokazování k závěru, že se jedná o duševní chorobu dlouhodobou, 

progresivní, bez možnosti výrazného zlepšení, bude zpravidla volit omezení 

svéprávnosti v maximálním možném časovém rozsahu. Naopak vyplyne-li 

z dokazování, že je zde pravděpodobnost blízkého zlepšení zdravotního stavu 

posuzovaného, měl by volit spíše kratší časový rozsah, jinak by mohl hrozit nepřípustný 

zásah do práv posuzované osoby a porušení zásady subsidiarity.  

V praxi rozsudky o omezení svéprávnosti zpravidla žádné časové vymezení 

neobsahují, tj. ex lege jejich účinky trvají tři roky. Nicméně lze se setkat i s případy, kdy 

soud trvání účinků omezení svéprávnosti na dobu tří let výslovně uvede do výroku.92 

Domnívám se, že výslovné časové vymezení účinků omezení svéprávnosti shodně 

s maximální zákonnou možnou délkou trvání omezení je nadbytečné, když účinky 

omezení by byly totožné i bez přesného časového určení. Lze jistě říci, že přesné časové 

vymezení je ve prospěch určitosti výroku a porozumění účinků omezení svéprávnosti 

pro účastníky řízení, tj. nejčastěji pro laiky, kteří o zákonem limitované době trvání 

účinků omezení nemusí vědět. Nicméně tento problém je možné jednoduše vyřešit tím, 

že soud v odůvodnění, resp. poučení rozsudku zákonem stanovenou časovou hranici 

účinků rozsudku uvede. Nevidím proto zvláštní důvod, aby doba trvání účinků omezení 

ve svéprávnosti, je-li stanovena shodně s maximální možnou zákonnou dobou jeho 

trvání, byla výslovně uvedena i v samotném výroku rozhodnutí.  

                                                 
92  viz např. rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 19. února 2014, č. j. 11 Nc 3203/2013-56, 

rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 11. 2014, č. j. 17 Co 269/2014-53 



68 

 

3.9.2 Doručování rozhodnutí o svéprávnosti 

 Podle § 189 o.s.ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013, mohl soud rozhodnout o 

upuštění od doručení rozhodnutí o způsobilosti k právním úkonům, jestliže podle závěrů 

znaleckého posudku adresát nebyl s to význam rozhodnutí pochopit. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních však obdobnou úpravu nepřevzal, zdá se tedy, že možnost vyloučení 

doručení rozhodnutí posuzovanému tedy není připuštěna. Podle § 41 z.z.ř. má soud 

dokonce povinnost učinit i jiná vhodná opatření, aby se posuzovaný mohl vhodnou 

formou s obsahem rozhodnutí seznámit a měl je k dispozici. Zákon zde pamatuje na 

velkou škálu možných případů, kdy posuzovaný nebude schopen písemnému 

rozhodnutí soudu porozumět či jej vnímat svými smysly. Může se tedy jednat například 

o „vytištění rozsudku větším písmem, přepis slepeckým písmem, přečtení rozsudku, 

přetlumočení do znakové řeči nebo cizího jazyka apod.“93. Aby soud zajistil, že se 

posuzovaný o obsahu rozhodnutí skutečně dozví takovým způsobem, jenž odpovídá 

jeho zdravotnímu stavu, příp. schopnostem či možnostem, může k tomu opatrovníka, 

potažmo zmocněnce, samostatným výrokem vyzvat a zároveň mu uložit povinnost o 

výsledku takového seznámení soud ve lhůtě písemně informovat, a to pod sankcí 

pořádkové pokuty podle § 53 o.s.ř. Je-li posuzovaný umístněný v ústavu či jiném 

zařízení poskytujícím zdravotní či sociální služby, může soud za tímto účelem stejnopis 

rozhodnutí zaslat i tomuto zařízení s poučením.94 Postup soudu by měl být uvážený a 

měl by odpovídat okolnostem případu, neboť rozhodnutí by posuzovanému mělo být 

předestřeno takovým způsobem, aby co možná nejsnáze pochopil jeho smysl, včetně 

jeho důsledků, a to alespoň v nejzákladnějších obrysech. 

3.10 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

 Předpokladem nabytí formální právní moci, tedy nemožnosti napadnout 

rozhodnutí soudu řádným opravným prostředkem, je jeho doručení všem účastníkům 

řízení a uplynutí patnáctidenní lhůty k odvolání. Materiální právní moc pak představuje 

závaznost rozhodnutí, kdy o věci nemůže již být více jednáno a rozhodováno. I pro 

                                                 
93 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M., BÍLÝ, M., 

HAMUĹÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., PIRK, T., SMOLÍK, P. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 95. ISBN 978-80-7400-297-7 
94  HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení 

soudní:  podle stavu k 1.1.2015. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, s. 141. ISBN 978-80-

87109-51-9 
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řízení o svéprávnosti platí samozřejmě překážka rei iudicatae, na kterou pamatuje 

občanský soudní řád v § 159a odst. 4 a která velmi úzce souvisí se závazností 

rozhodnutí a v jejímž důsledku nemůže být o věci mezi totožnými účastníky s totožným 

předmětem řízení znovu jednáno. Pokud jde o výrok pravomocného rozsudku, kterým 

došlo k omezení svéprávnosti a tedy zásahu do statusové oblasti člověka, tento je podle 

§ 27 z.z.ř. absolutně závazný. Jeho absolutní charakter spočívá v tom, že je závazný pro 

každého, nejen pro samotné účastníky řízení. Vykonatelnost rozsudku je pak v souladu 

s § 161 odst. 2 o.s.ř. v zásadě navázána na okamžik nabytí právní moci, jelikož zde 

nepřipadá v úvahu lhůta k plnění. V případě rozsudků o omezení svéprávnosti je 

vykonatelnost představována povinnostmi příslušných vrchnostenských orgánů, tj. 

například zanesení této skutečnosti do příslušné evidence podle § 3 odst. 3 písm. i) zák. 

č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. 

 Rozsudek omezující člověka ve svéprávnosti je konstitutivním neboli 

právotvorným rozhodnutím, neboť účastníkům řízení práva nebo povinnosti s účinky ex 

nunc ukládá či ruší. Procesnímu opatrovníkovi nabytím právní moci rozsudku zanikají 

jeho povinnosti coby opatrovníka posuzovaného pro řízení, jiné osobě pak naopak 

vzniká funkce hmotněprávního opatrovníka a s ní spojená práva a povinnosti. 

S ohledem na uvedené je ale potřeba mít na paměti, že omezením ve svéprávnosti 

nedochází k zániku práv a povinností osoby omezené ve svéprávnosti. Osoba, jež byla 

omezena v oblasti nakládání s finančními prostředky přesahující částku 500,- Kč týdně 

má stále právo nakládat s veškerými finančními prostředky v libovolné výši. Omezením 

ve svéprávnosti totiž nedochází k zásahu do jejího práva činit tak, nýbrž pouze do 

schopnosti činit tak samostatně, a to pod sankcí neplatnosti takového právního jednání. 

Tak rovněž osoba omezená v oblasti volebního práva nepozbývá právo volit či být 

volen, ale pouze schopnost tato práva vykonávat. 

3.11 Jednání v běžných záležitostech každodenního života 

 Ať už je rozsah omezení svéprávnosti vymezen v rozhodnutí ve věci jakkoli, 

občanský zákoník v § 64 pamatuje na právní jednání v běžných záležitostech 

každodenního života, v nichž v žádném případě nelze člověka omezit. Jinými slovy, 

tyto každodenní záležitosti je oprávněna samostatně činit i osoba omezená ve 

svéprávnosti, a to bez ohledu na rozsah, v jakém byla její svéprávnost omezena. Zákon 
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přitom míní právní jednání, která jsou samozřejmou součástí každodenního života 

každého člověka, například koupě potravin, lístku do kina apod.95 Na tato jednání 

upozorňovalo již stanovisko Nejvyššího soudu ČSR z roku 1979, podle nějž „i občan, 

který je omezen ve způsobilosti k právním úkonům, bývá denně ve styku s jinými občany 

a organizacemi a je nucen denně uspokojovat své běžné potřeby, aniž by přitom byly 

nebo mohly být ohroženy jeho zájmy. Zpravidla jde o úkony, u nichž je prakticky 

vyloučeno, aby je mohl za něho obstarat někdo jiný, a u nichž by bylo v rozporu s jeho 

zájmem, aby si je nemohl obstarat sám“. V tomto stanovisku Nejvyšší soud ČSR dospěl 

k závěru, že „není-li to nutné, nemá mu proto být výrokem rozsudku zabráněno v tom, 

aby si mohl obstarat běžné záležitosti, jako např. platit úhradu za užívání bytu, poplatek 

za plyn, elektřinu, používat hromadných dopravních prostředků a platit jízdné, kupovat 

věci běžné osobní potřeby (jako např. jídlo, běžné ošacení, obutí, čisticí prostředky), 

objednat si běžnou opravu nebo úpravu věcí apod.“.96 Jak již naznačeno, ačkoli bylo 

toto omezení výslovně uzákoněno až s tzv. novým občanským zákoníkem, tj. 

s účinností od 1. 1. 2014, k obdobným závěrům docházela v minulosti již soudní praxe 

při rozhodovací činnosti.97  

Ve výroku rozsudku o omezení ve svéprávnosti nemusí soud výslovně uvádět, 

že posuzovaný je omezen v určitém právním jednání s výjimkou běžných záležitostech 

každodenního života. K tomuto dospěl již velmi záhy po účinnosti občanského 

zákoníku Krajský soud v Plzni, který ve svém rozhodnutí ze dne 8. ledna 2014 uvedl: 

„Soud, který po 31. 12. 2013 rozhoduje o návrhu člověka na navrácení způsobilosti 

k právním úkonům (nyní svéprávnosti), může tento návrh zcela zamítnout, aniž by 

vkládal do výroku dodatek, že navrhovatel není omezen v právu samostatně právně 

jednat v běžných záležitostech každodenního života“.98 Důvodem je bezpochyby 

skutečnost, že § 64 o.z. je ustanovením kogentním, které se uplatní vždy, bez výjimky. 

Výslovné zakotvení se ale může jevit vhodné tehdy, omezuje-li soud člověka ve 

svéprávnosti zcela, kdy jedinou výjimkou jsou právě běžné záležitosti. Není rovněž 

                                                 
95  Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [online]. Poslanecká sněmovna ČR, 

2013. [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-

NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
96  Zpráva Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 11. 1977, sp. zn. Cpj 160/76, sb. č. 3/1979 
97  viz např. Usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 20 Nc 1517/2010, 

rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 24. 6. 2011, č.j. Nc 834/2009-106 
98  Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 1. 2014, sp. zn. 15 Co 520/2013 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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vhodné vymezovat konkrétně, co je běžnými záležitostmi míněno, neboť takovým 

výčtem by nebylo prakticky možné postihnout veškeré možné záležitosti. Vždy se nadto 

bude jednat o záležitosti z hlediska každého jedince individuální, tedy „takové záležitosti, 

které se odvíjejí od kvality jeho běžného života s přihlédnutím ke všem jeho zvláštnostem“99. 

3.12 Změna a zrušení rozhodnutí o svéprávnosti 

 Proti rozhodnutí ve věci jsou přípustné opravné prostředky. Základním 

procesním prostředkem, který cílí na změnu soudního rozhodnutí, je odvolání, v úvahu 

přichází též mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání či žaloby pro 

zmatečnost. Jelikož je vykonatelnost výroku o omezení svéprávnosti posuzované osoby 

vázána na nabytí jeho právní moci, zásah do statusové složky posuzovaného se podáním 

odvolání minimálně oddálí. V rámci této rigorózní práce však bude pozornost věnována 

toliko navrácení svéprávnosti a změně rozhodnutí, neboť tyto prostředky představují 

zvláštní způsoby, jakými se lze domoci změny původního rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti. Takové případy nastanou zejména tehdy, rozhodne-li soud ve věci 

takovým způsobem, že některý z účastníků s rozhodnutím nesouhlasí, dojde-li 

postupem času k zásadní změně zdravotního stavu posuzované osoby nebo dokonce ke 

zjištění, že k zásahu do svéprávnosti dojít vůbec nemělo. 

3.12.1 Navrácení svéprávnosti a změna rozhodnutí 

 Vedle odvolání coby opravného prostředku, kterým lze docílit změny 

rozhodnutí, přichází v úvahu jako další prostředek též podání návrhu na navrácení 

svéprávnosti nebo změnu rozhodnutí. Předpokladem nového soudního rozhodnutí je 

však podstatná změna poměrů, v opačném případě soud nemůže znovu rozhodnout 

z důvodu překážky rei iudicatae. Návrh na zahájení příslušného řízení je oprávněn 

podat opatrovník, ale i sám posuzovaný, resp. omezený ve svéprávnosti. Ke změně 

původního rozhodnutí soud přistoupí zpravidla tehdy, bude-li omezení ve svéprávnosti 

nutno zachovat v zájmu člověka, o něhož se jedná, avšak bude potřeba omezení vymezit 

v jiném rozsahu. Může se tak stát z důvodu progrese duševní poruchy osoby omezené 

ve svéprávnosti, ale rovněž i z důvodu změny v osobním životě takové osoby. Pokud 

například soud v původním rozsudku nerozhodoval s ohledem na věk posuzované osoby 

                                                 
99  Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 6. 2014, sp. zn. 24 Co 193/2014 
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o rodičovské zodpovědnosti, může se stát, že bude potřeba v důsledku jejího otěhotnění 

nově o této složce rozhodnout a tím pádem omezení svéprávnosti rozšířit. Naopak 

dojde-li ohledně duševní poruchy posuzovaného k takovému zlepšení zdravotního 

stavu, že se omezení svéprávnosti již zdá naprosto nedůvodným, může soud rozhodnout 

o navrácení svéprávnosti v plném, případně užším rozsahu oproti rozsahu v původním 

rozsudku. Zde je ale vhodné připomenout § 35 odst. 3 z.z.ř., podle nějž jestliže soud 

návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí toho, jemuž byla svéprávnost omezena, 

opakovaně zamítl a nelze-li očekávat zlepšení jeho stavu, může soud rozhodnout, že mu 

toto právo po přiměřenou dobu, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne právní moci 

tohoto rozhodnutí, nepřísluší.  

Soud by měl v průběhu řízení vždy posuzovat svéprávnost jako takovou a 

následně případně změnu jejího rozsahu. Předpokladem je však vždy zjištění, že došlo 

k takové změně poměrů posuzovaného, že jsou zde okolnosti svědčící proto, že by měl 

být rozsah omezení ve svéprávnosti vymezen jinak. Dojde-li soud k závěru, že ke 

změně poměrů posuzované osoby nedošlo, řízení pro překážku věci pravomocně 

rozsouzené zastaví. Pro oba shora uvedené způsoby změny rozhodnutí každopádně 

platí, že ke změně původního rozhodnutí dochází ex nunc. Nové rozhodnutí tedy nemá 

žádný vliv na předchozí právní jednání posuzované osoby. U obou shora uvedených 

způsobů také platí, že soud je při změně okolností povinen své rozhodnutí změnit 

bezodkladně, a to i bez návrhu. Povinností soudu je tedy sledovat pokračující existenci 

důvodů ospravedlňujících omezení svéprávnosti, což v minulosti judikoval i Evropský 

soud pro lidská práva.100 Změní-li soud původní rozsudek, musí ve výroku rozhodnutí 

výslovně vyjádřit, že jde o změnu předchozího rozhodnutí, popřípadě výslovně uvést, v 

jakém rozsahu se předchozí rozhodnutí mění. 

3.12.2 Zrušení rozhodnutí 

 Konečně dosáhnout změny rozhodnutí o svéprávnosti lze i návrhem na jeho 

zrušení podle § 42 z.z.ř. Přitom nedochází v podstatě ke změně rozhodnutí, tj. 

posuzovanému se svéprávnost nevrací, nýbrž dochází k navrácení do stavu před jejím 

                                                 
100 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Matter proti Slovensku ze dne 5. 7. 1999, 

stížnost č. 31534/96 
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omezením.101 Návrh na zrušení rozhodnutí není řádným ani mimořádným opravným 

prostředkem. Oproti předchozím způsobům zde ani není předpokladem změna poměrů u 

posuzované osoby. Ke zrušení původního rozhodnutí může dojít pouze tehdy, dojde-li 

soud k závěru, že pro omezení svéprávnosti nebyly vůbec důvody, například pokud 

vyjde dodatečně najevo, že posuzovaný duševní poruchou netrpí, případně trpí, avšak 

ne v takovém rozsahu, který by odůvodňoval zásah do svéprávnosti, když postačující se 

jeví jiné méně omezující opatření. Soud ve věci rozhodne rozsudkem, proti němuž je 

přípustný opravný prostředek. 

Zrušení původního rozhodnutí představuje poměrně velký zásah do 

uskutečněných právních jednání, neboť nabytím právní moci zrušovacího rozhodnutí ex 

tunc zanikají účinky rozhodnutí původního a z tohoto hlediska je rovněž potřeba 

nahlížet na samotného posuzovaného a jeho svéprávnost. Podle judikatury Nejvyššího 

soudu platí, že „rozhodnutí, jímž se zrušuje původní nesprávné rozhodnutí, má zpětnou 

účinnost v tom směru, že se po jeho právní moci hledí na osobu, jež byla dříve zbavena 

způsobilosti k právním úkonům nebo omezena ve způsobilosti k právním úkonům, jako 

by nikdy nebyla zbavena způsobilosti k právním úkonům“102. V praxi lze očekávat 

naprosté minimum takových případů, neboť soudní řízení samo o sobě skýtá řadu záruk, 

že soud zjistí skutkové okolnosti případu řádně. Předpokladem natolik chybného 

soudního rozhodnutí by v reálném případě muselo být pochybení znalce i soudu 

samotného, což se zdánlivě nejeví jako pravděpodobné. Přesto zákon možnost, že se tak 

stane, předpokládá a i přes to, že se vždy bude jednat o mimořádné excesy, se tato 

úprava jeví jako vhodná. 

Ačkoli lze mít jisté výtky proti tomuto institutu v tom směru, zda se svou 

povahou až příliš neblíží mimořádnému opravnému prostředku, nelze s tímto názorem 

beze všeho souhlasit. Možnost zrušení původního rozhodnutí nelze považovat za 

okamžitý opravný prostředek, k jehož uplatnění může dojít kdykoli, bez jakékoli lhůty. 

Je potřeba mít na paměti, že byť by řízení o návrhu na zrušení původního rozhodnutí 

bylo zahájeno, měl by soud i v tomto řízení způsobilost dané osoby znovu řádně 

                                                 
101 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M., BÍLÝ, M., 

HAMUĹÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., PIRK, T., SMOLÍK, P. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 96. ISBN 978-80-7400-297-7 
102   Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 1969, sp. zn. 2 Cz 1/69, sb. č. Rc 76/1979 
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posoudit a provést veškeré dokazování.103 Neblahým důsledkem zrušení původního 

rozhodnutí může být rovněž vznik škody, jejíž náhrady by se posuzovaná osoba bez 

pochyby mohla domáhat podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem. 

3.13 Náklady řízení 

 Stejně jako v každém jiném řízení, i v řízení o svéprávnosti vznikají náklady 

řízení, v tomto případě státu a účastníkům řízení. Náklady řízení, jak je 

demonstrativním způsobem vyjmenovává § 137 odst. 1 o.s.ř., představují zejména 

hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, náklady důkazů, tedy hlavně náklady za 

znalecký posudek, odměna za zastupování apod. Nákladem řízení není soudní poplatek, 

neboť řízení ve věcech svéprávnosti je podle § 11 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o 

soudních poplatcích od soudního poplatku v celém rozsahu osvobozeno. O náhradě 

nákladů řízení soud rozhodne bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení končí. 

 Typickými náklady, které v řízení o svéprávnosti vznikají, jsou náklady za 

znalecký posudek. Znalec, vypracovávající znalecký posudek, tak má nárok na znalečné 

podle zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, provedený vyhláškou Ministerstva 

spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb. Náklad znalečného je pak představován zejména 

odměnou za znalecký posudek, náhradou cestovních a jiných výdajů a náhradou 

mzdy.104 V případě potřeby vyslechnout při jednání svědka může tento nárokovat 

svědečné, tj. náhradu nutných výdajů představující hotové výdaje v podobě jízdného, 

stravného a nocležného, a dále náhradu ztráty na výdělku, to vše podle § 29an. vyhlášky 

MS č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Jmenuje-li soud 

posuzovanému opatrovníka pro řízení z řad advokátů, představuje náklad i jeho odměna 

podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Všechny 

uvedené náklady patří k nákladům státu, kdy tento, resp. příslušný okresní soud 

rozhodující ve věci, podle § 43 z.z.ř. tyto také platí. Vedle těchto nákladů vznikají i 

náklady účastníkům řízení, například náklady za zvoleného právního zástupce. 

                                                 
103   Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 2. 12. 1983 sp. zn. Cpj 35/83, sb. č. Rc 2/1984 
104  viz ust. § 28 odst. 3 vyhlášky MS č. 37/1967 Sb., ve spojení s § 29an. vyhlášky MS č. 37/1992 Sb. o 

jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
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V souladu s § 140 o.s.ř. si každý z účastníků řízení platí náklady řízení, které vznikají 

jemu osobně, a jak již uvedeno, též náklady svého zástupce, ať už advokáta či 

zmocněnce. Souhrnně lze tedy říci, že náklady právního zastoupení platí stát pouze 

tehdy, byl-li posuzovanému soudem jmenován opatrovník pro řízení z řad advokátů 

podle § 37 odst. 1 z.z.ř. V řízení o svéprávnosti se neuplatní § 148 odst. 1 o.s.ř., podle 

nějž má stát podle výsledků řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, 

které platil.  

 V souladu s § 23 z.z.ř. nemá v řízení o svéprávnosti žádný z účastníků právo na 

náhradu nákladů řízení podle výsledku řízení. Jen ve výjimečných případech, 

odůvodňují-li to okolnosti případu, může soud náhradu nákladů řízení přiznat. V tomto 

směru zakotvuje dále speciální úprava řízení o svéprávnosti v § 43 odst. 2 z.z.ř. možnost 

přiznat státu náhradu nákladů řízení proti posuzovanému, lze-li to spravedlivě žádat. 

Neurčitý výraz spravedlivého požadavku vnáší do tohoto ustanovení punc subjektivity, 

který spočívá zejména na posouzení soudu a tedy konkrétních okolností případu. 

Pakliže soud shledá, že jsou zde důvody či okolnosti, pro které lze proti posuzovanému 

náhradu nákladů státu přiznat, musí svůj postup řádně zdůvodnit v rozhodnutí. 

Příkladem, kdy se tak může stát, může být přivození si duševní poruchy v důsledku 

abusu alkoholu, kdy soud dospěje k závěru, že posuzovaná osoba se v průběhu léčení 

stavěla ke svému stavu lehkomyslně či záměrně léčbu odmítala, způsobila v důsledku 

abusu škodu apod. Toto ustanovení ale pamatuje například i na případy, kdy byl podán 

návrh na omezení svéprávnosti s cílem posuzované osoby vyhnout se svým 

povinnostem či dostát svým závazkům. 

V § 24 zavádí zákon o zvláštních řízeních soudních sankční opatření, a to 

výslovně právě pro situace, kdy podání návrhu bylo svévolným a zjevně bezúspěšným 

uplatňováním práva. Soud pak může náhradu nákladů uložit zcela nebo částečně tomu, 

kdo návrh na zahájení řízení podal, a to právě jako jistou sankci za bezdůvodně vedené 

řízení. Aby se jednalo o svévolné a zjevně bezúspěšné uplatňování práva, musí tady 

takové okolnosti být v době zahájení řízení. Navrhovateli zároveň tyto okolnosti musí 

být známé, resp. muselo by mu být jasné, že návrh úspěšný být nemůže. Důvody 

navrhovatele mohou být různorodé, od úmyslu šikanózního po snahu zhoršit zdravotní 
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stav posuzované osobě.105 Soud k závěru o šikanózním návrhu dojde nejspíše díky 

znaleckému posudku, v němž vzejde jasně najevo, že posuzovaný duševní poruchou 

netrpí a žádné důvody pro zásah do jeho svéprávnosti zde nejsou. Na tomto místě je 

rovněž důležité připomenout § 35 odst. 2 z.z.ř., který směřuje k zabránění podání 

šikanózních návrhů, resp. zahájení takového řízení, tím, že dává soudu možnost 

požadovat po navrhovateli předložení lékařské zprávy o duševním stavu posuzovaného. 

Jistě lze shledat rozumným, že i přes tuto „pojistku“ zákon na řízení zahájená ze svévole 

pamatuje i v rámci nákladů řízení, přišlo-li by se na tuto skutečnost až v průběhu řízení. 

 

4. Řízení o opatrovnictví 

 Na řízení o svéprávnosti je zásadním způsobem navázáno řízení o opatrovnictví, 

když v důsledku § 46 odst. 1 z.z.ř. dochází po zahájení řízení o svéprávnosti rovněž 

k zahájení řízení o opatrovnictví a spojení těchto dvou řízení ke společnému projednání. 

Spojení těchto řízení je velmi žádoucí a logické, neboť dojde-li k omezení svéprávnosti 

člověka, je zřejmé, že zde současně musí být osoba, která bude v rozsahu omezení za 

tohoto člověka právně jednat. Tato procesní úprava je odrazem hmotněprávního 

ustanovení § 465 odst. 1 o.z. a § 62 o.z., podle nějž v rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Osoba omezená ve svéprávnosti není 

totiž v rámci jednání, které odpovídají rozsahu jejího omezení ve svéprávnosti, schopna 

řádně chránit své zájmy a naplňovat svá práva, proto je nezbytné, aby v odpovídajícím 

rozsahu za omezeného ve svéprávnosti činila jiná vhodná a způsobilá osoba. 

Podle důvodové zprávy je účelem společného projednání obou věcí zvýšení 

ochrany práv osob, kterým bude svéprávnost omezena, dále má tímto dojít ke 

„zefektivnění soudního řízení a k pozitivním sekundárním dopadům na státní rozpočet, 

neboť dosud probíhalo rozhodování zbytečně ve dvou na sebe navazujících řízeních“.106 

Nelze rovněž opomenout důsledek na rychlost řízení, které se spojením věcí jistě učiní 

                                                 
105 HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení 

soudní:  podle stavu k 1.1.2015. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, s. 145. ISBN 978-80-

87109-51-9 
106 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013. [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14675

5 
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za dost. V důsledku uvedeného lze spojení shora uvedených řízení ve společné 

projednání ohodnotit jako velmi žádoucí a rozumné. Ostatně tvrzené koreluje i s § 465 

odst. 1 o.z., podle nějž soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba k ochraně 

jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem, což lze o osobě omezené ve 

svéprávnosti s jistotou říci. 

Cílem této kapitoly není pojmout celý institut opatrovnictví, nýbrž toliko 

přiblížit nejvýznamnější aspekty opatrovnictví ve vztahu k řízení o svéprávnosti. 

Z tohoto důvodu se tato kapitola zaměří zejména na výběr osoby opatrovníka a rozsah 

jeho práv a povinností, když právě tyto okolnosti jsou pro soud ve společném 

projednání s řízením o svéprávnosti rozhodující. 

4.1 Zahájení řízení o opatrovnictví 

 Soud zpravidla rozhodne o zahájení řízení o opatrovnictví společně se samotným 

zahájením řízení o svéprávnosti, tj. každé samostatným výrokem v rámci jednoho 

usnesení, a následujícím výrokem tato dvě řízení spojí ke společnému projednání. 

Případně, bylo-li řízení zahájeno návrhem, rozhodne usnesením „pouze“ o zahájení 

řízení o opatrovnictví a o spojení obou řízení. Jiný postup by však soud měl zvolit, 

pokud na základě návrhu dojde k pochybnostem o tom, zda se nejedná o návrh 

nedůvodný, případně až šikanózní, když k návrhu nebyla ani předložena lékařská 

zpráva. Řízení sice bylo zahájeno již samotným podáním návrhu, avšak v souladu s § 35 

odst. 2 může soud navrhovatele pod sankcí zastavení řízení vyzvat k předložení lékařské 

zprávy. Pakliže navrhovatel toto následně nepředloží a soud řízení zastaví, nemá 

samozřejmě smysl zahajovat řízení o opatrovnictví. Jinými slovy, v okamžiku, kdy soud 

nabude pochybností o důvodnosti návrhu a vyzve navrhovatele k předložení lékařské 

zprávy o zdravotním stavu posuzovaného, neměl by zároveň zahajovat řízení o 

opatrovnictví, nýbrž posečkat, dokud na základě navrhovatelem předložené lékařské 

zprávy nedojde k závěru, že návrh je důvodný a řízení nebude zastaveno. Pokud by se 

navrhovatel do případného usnesení o zastavení řízení z důvodu nepředložení lékařské 

zprávy odvolal, musel by soud počkat i na rozhodnutí o tomto odvolání.107 

                                                 
107 HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení 

soudní:  podle stavu k 1.1.2015. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, s. 152. ISBN 978-80-

87109-51-9 
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 Jelikož řízení o opatrovnictví je ze své podstaty navázáno na řízení o 

svéprávnosti, je v důsledku toho pro řízení o opatrovnictví příslušný totožný soud, který 

vede řízení o svéprávnosti. Příslušnost soudu je zde stanovena speciálně oproti obecné 

úpravě řízení o opatrovnictví, když obecně je příslušnost dána bydlištěm opatrovance. 

 Stejně jako řízení o svéprávnosti, i řízení o opatrovnictví je zahajováno 

usnesením, a to zpravidla podle § 13 odst. 1 z.z.ř., neboť soud tak učiní, v návaznosti na 

návrh na omezení svéprávnosti, ex officio. V praxi totiž navrhovatelé navrhují zahájení 

řízení o svéprávnosti, nikoli však již řízení o opatrovnictví. Proti tomuto výroku není 

podle § 13 odst. 3 z.z.ř. odvolání přípustné, stejně jako v souladu s § 202 odst. 1 písm. 

a) o.s.ř. není přípustné proti výroku o spojení obou řízení ke společnému projednání, 

když v posledně jmenovaném případě se jedná o výrok, jímž se upravuje vedení řízení. 

4.2 Průběh řízení a volba opatrovníka 

 Nejdůležitějším úkolem soudu v řízení o opatrovnictví je volba vhodné osoby 

opatrovníka a uložení odpovídajících povinností. Pokud jde o osobu opatrovníka, velmi 

často má zájem být opatrovníkem osoba, která zároveň podala návrh na zahájení řízení 

o svéprávnosti. Není jistě překvapivé, že zpravidla podává návrh na omezení 

svéprávnosti člověka osoba jemu blízká, která jej velmi dobře zná a která tímto cílí na 

ochranu jeho práv a oprávněných zájmů. Tato osoba se následně rovněž může stát 

hmotněprávním opatrovníkem posuzovaného, a nutno říci, že se tak v praxi často stává. 

Taková osoba nemůže být opatrovníkem pro řízení (viz výše), je však účastníkem řízení 

z titulu navrhovatele, a tak je o průběhu řízení dobře informována a toto může svými 

podáními, vyjádřeními či výslechem významně ovlivnit.  

 Volbě osoby opatrovníka musí soud věnovat velkou pozornost, možno říci, že i 

větší, než v případě volby opatrovníka procesního. Neboť je to právě hmotněprávní 

opatrovník, kdo je obvykle oprávněn nakládat s majetkem posuzovaného a jinak za něj 

právně jednat v rozsahu svého oprávnění. Proto musí soud dbát zvýšené pozornosti 

právě při zvažování jmenovat hmotněprávního opatrovníka navrhovatele, ačkoli se 

často jedná o rodinného příslušníka či osobu jinak posuzovanému blízkou, neboť právě 

zde hrozí kolize zájmů mezi posuzovaným a touto osobou. Bohužel ne vždy je 
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v možnostech soudu kolidující zájmy či přímo snahu navrhovatele se ve svém důsledku 

na úkor posuzovaného obohatit, odhalit.  

 Před samotným rozhodnutím o volbě opatrovníka by měl soud v souladu s § 47 

z.z.ř. učinit lustraci v evidenci u Notářské komory ČR, tedy v neveřejném Seznamu 

prohlášení o určení opatrovníka za účelem zjištění, zda posuzovaný v minulosti 

některou osobu za případného opatrovníka povolal.108 Jednoduchost lustrace podtrhuje 

fakt, že soud ji může učinit dálkovým přístupem. Skutečnost, že soud tuto lustraci 

uskutečnil, by se měla odrazit v soudním spise úředním záznamem o výsledcích 

lustrace, případně by měl soud listinu s výsledkem lustrace do spisu přímo vložit. 

Pakliže soud zjistí, že posuzovaný opatrovníka v minulosti povolal, je předběžným 

prohlášením posuzovaného vázán. V takovém případě soud z evidence zjistí údaje o 

osobě, která prohlášení učinila, osobě, kterou za opatrovníka povolala a rovněž i notáře, 

u nějž toto prohlášení učinila. Zvolená osoba může sama navrhnout, aby byla 

opatrovníkem jmenována. Pokud tak neučiní, zjistí soud její stanovisko z úřední 

povinnosti. Předpokladem jmenování opatrovníka je samozřejmě jeho předchozí 

souhlas. 

 I v případě, že posuzovaný neučinil předběžné prohlášení ohledně volby osoby 

opatrovníka, přihlíží soud při jeho výběhu k přáním posuzovaného, ale také k jeho 

potřebám a vyjádřením osob opatrovanci blízkých, neboť právě oni opatrovance nejlépe 

znají, znají jeho potřeba a tyto mohou soudu sdělit za účelem výběru nejvhodnější 

osoby opatrovníka. K přání opatrovance se vyjádřil v minulosti i Ústavní soud, když 

judikoval: „(…) ústavním principům lidské důstojnosti a autonomie odpovídá - v 

obecné rovině - že vůle opatrovance co do určení osoby jeho opatrovníka musí být 

brána v potaz, což ostatně koresponduje i se standardními zákonnými interpretacemi, 

byť přirozeně s tím doprovodným požadavkem ku zjištění relevance a opodstatněnosti 

takového projevu; jsou-li odtud vyplývající podmínky splněny, je pominutí takové vůle 

opatrovance postupem zjevně nepřiměřeným k realizaci účelů, které institut zákonného 

zastoupení sleduje (§§ 26-30 obč. zák.), když jejich dosažení je odvislé rovněž od 

splnění podmínky existence vztahu důvěry opatrovance k opatrovníkovi.“109 Přání osoby 

                                                 
108    viz ust. § 35a odst. 1 písm. c) zák. č. 358/1992 Sb., notářský řád 
109  Nález Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2013, č. j. III. ÚS 3333/11-2 
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opatrovance zdůrazňuje též Doporučení Výboru ministrů členským státům ohledně 

právní ochrany nezpůsobilých dospělých osob, podle nějž „by měly být v maximální 

možné míře zjišťovány (jejich – pozn. autorky) minulé i současné pocity i přání, které by 

měly být brány v úvahu a náležitě respektovány“. Podle této zásady by tak „měla být 

zohledněna, a v maximální možné míře respektována, přání dospělé osoby ohledně 

výběru osoby jejího zástupce či asistenta“.110 

Opatrovníkem nemůže být kdokoli, nýbrž pouze osoba k výkonu této funkce 

způsobilá. Nelze proto jmenovat osobu, která není způsobilá právně jednat, tj. je sama 

omezena ve svéprávnosti. Taková osoba by nemohla poskytnout záruku plné a řádné 

ochrany práv a zájmů opatrovance, neboť by jej nemohla zastupovat v těch jednáních, 

v nichž je sama omezena. Opatrovníkem také nemůže být jmenována ani osoba, jejíž 

zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance. Je zřejmé, že tento rozpor by mohl být 

zdrojem poškození práv a zájmů opatrovance. Soudní judikatura však k tomuto uvádí 

zároveň následující: „Z opatrovnictví ovšem nevylučuje opatrovníka každý (případně 

možný) rozpor se zájmy opatrovance; funkci opatrovníka nemůže vykonávat jen ten, kdo 

z důvodů soustavnější a dlouhodobější povahy má s opatrovancem protichůdné zájmy, 

takže je tu nebezpečí, že opatrovník nebude vůbec nebo po delší období způsobilý jednat 

jménem opatrovance a hájit jeho práva a oprávněné zájmy.“111 Občanský zákoník dále 

v § 63 uvádí, že opatrovníkem nemůže být ani provozovatel zařízení, v němž 

opatrovanec pobývá, nebo osoba závislá na takovém zařízení, tj. například zaměstnanec. 

I toto výslovné vyloučení takových osob je v souladu se zájmy opatrovance, neboť i 

praxe zřejmě v minulosti ukázala, že tyto osoby nemohou vůči opatrovanci vystupovat 

zcela nestranně, když by nadto snadno mohlo dojít ke vzájemné kolizi zájmů.  

Při volbě nejvhodnější osoby soud vychází z návrhu opatrovance. Následně se 

soud zpravidla snaží volit z osob opatrovanci blízkých, nejčastěji z rodinných 

příslušníků, u nichž je osvědčen dlouhodobý a vážný zájem o opatrovance. Pakliže 

žádnou vhodnou osobu nenalezne, jmenuje opatrovníkem nejčastěji tzv. veřejného 

opatrovníka, tj. obec, v nímž má opatrovanec bydliště. Tímto není myšleno místo 

                                                 
110  zásada 9 Doporučení R 99 (4) Výboru ministrů členským státům o zásadách právní ochrany 

dospělých nezpůsobilých osob. [online]. [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: http://www.ochrance.cz/filea

dmin/user_upload/ochrana_osob/Umluvy/zdravotnictvi/R_99_4_zasady_pravni_ochrany_nezpusobi

lych.pdf 
111    Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3871/2010 
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trvalého pobytu podle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, nýbrž v souladu s § 80 

o.z. místo, kde se opatrovanec zdržuje s úmyslem žít tam trvale. K tomuto postupu se 

přiklání i soudní judikatura: „Nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný fyzické 

osoby ani jiná osoba, která splňuje podmínky pro ustanovení opatrovníkem, ustanoví 

soud opatrovníkem orgán místní správy, popřípadě jeho zařízení, jestliže je oprávněno 

vystupovat svým jménem. Tzv. veřejným opatrovníkem je třeba ustanovit orgán místní 

správy, v jehož obvodu opatrovanec bydlí.“112  Zde považuji za vhodné zmínit, že 

v soudní praxi se lze velmi často setkat s tím, že soud jmenuje jako opatrovníka obecní, 

resp. městský úřad. Nutno ovšem zdůraznit, že obecní úřad jako takový nedisponuje 

právní subjektivitou a není proto oprávněn kohokoli zastupovat. Nositelem právní 

subjektivity je toliko samotná obec, která by správně měla být opatrovníkem 

jmenována, nikoli obecní úřad, tj. orgán obce.113 Veřejný opatrovník nemá oproti 

soukromé osobě možnost výkon funkce opatrovníka odmítnout, tj. jeho jmenování není 

na jeho souhlas vázáno. Z uvedeného vyplývá, že obec rovněž není oprávněna požádat 

soud o odvolání z funkce opatrovníka. I volbou opatrovníka může dojít k nepřípustnému 

porušení ústavně chráněných práv a svobod člověka. Podle Ústavního soudu platí, že 

„ustanovení orgánu místní samosprávy jakožto opatrovníka nastupuje až subsidiárně, 

tj. pokud nemůže být opatrovníkem ustanoven příbuzný fyzické osoby ani jiná osoba, 

která splňuje podmínky pro ustanovení opatrovníkem. Nedostojí-li obecný soud všem 

výše uvedeným požadavkům při ustanovování opatrovníka osobě omezené ve 

způsobilosti k právním úkonům, porušuje tím její práva garantovaná v čl. 36 odst. 1, ve 

spojení s čl. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 5 a čl. 10 odst. 1, 2 Listiny“.114 

4.3 Jmenování opatrovníka a rozsah jeho práv a povinností 

 Jak již uvedeno shora, soud jmenuje opatrovníka přímo v rozsudku o omezení 

svéprávnosti. Zároveň vymezí rozsah opatrovníkových práv a povinností, a to v souladu 

s rozsahem omezení svéprávnosti posuzovaného. Lze tak říci, že rozsah oprávnění je u 

každého opatrovníka odlišný. Občanský zákoník však v § 458 o.z. vyjmenovává okruh 

právních jednání, v nichž opatrovník není oprávněn opatrovance zastupovat, a to za 

žádných okolností. Jedná se o záležitosti týkající se vzniku a zániku manželství, výkonu 

                                                 
112 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 3. 2014, sp. zn. 30 Cdo 596/2014 
113 k tomu více usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 8. 2009, sp. zn.. 25 Cdo 5532/2007 
114 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2013, č. j. III. ÚS 3333/11-2 
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rodičovských povinností a práv, pořízení pro případ smrti nebo prohlášení o vydědění a 

jejich odvolání. Pakliže by soud opatrovníkovi uložil oprávnění jednat za opatrovance 

v těchto záležitostech, postupoval by v rozporu s tímto kogentním ustanovení, 

v důsledku čehož by bylo nutno na příslušný výrok hledět jako na neplatný a jednalo by 

se jednoznačně o důvod k podání opravného prostředku.  

Je potřebné uvést, že zásadním faktorem mezi opatrovancem a opatrovníkem je 

vzájemná důvěra. V této souvislosti je rovněž vhodné zdůraznit, že opatrovník 

nerozhoduje namísto opatrovance, nýbrž v souladu s čl. 12 Úmluvy o právech osob se 

zdravotním postižením došlo ke změně chápání opatrovnictví ve vztahu k osobám s 

mentálním či psychosociálním postižením. Opatrovnictví je tedy nutno chápat spíše 

jako podporované rozhodování, které vychází z předpokladu, že každá osoba je schopná 

se rozhodovat, může k tomu ale potřebovat větší či menší míru podpory.115 

 V rámci stanovení rozsahu práv a povinností opatrovníka soud uloží 

opatrovníkovi povinnost předkládat soudu zprávy o zdravotním stavu opatrovance, jeho 

každodenním životě, hospodaření s jeho jměním apod.116 Tato povinnost koreluje 

s povinností soudu dohlížet na to, zda opatrovník plní řádně své povinnosti. Nicméně 

rozsah povinností uložených opatrovníkovi by měl vždy odpovídat konkrétním 

potřebám opatrovance. Je na soudu, jaké časové intervaly uloží opatrovníkovi pro 

předkládaní zpráv o opatrovanci, v praxi jsou zpravidla ukládány k předložení jednou 

ročně, ostatně i samotná vyhláška č. 37/1992 Sb. soudu přímo stanoví uložit tuto 

povinnost nejdéle v ročním intervalu. Soud je povinen tyto zprávy od opatrovníka 

vyžadovat, tj. vyzvat k jejich předložení, neučiní-li tak opatrovník ve stanovené lhůtě 

sám. Soud je rovněž povinen obsahu zpráv o opatrovanci a správě jeho jmění věnovat 

značnou pozornost a přezkoumat je, neboť mohou naznačovat, že výkon funkce 

opatrovníka není řádně vykonáván. Příkladem je případ, kdy opatrovník sice soudu 

předkládal pravidelně podrobně rozepsané výdaje a útraty pro potřeby opatrovance, 

                                                 
115  MAREČKOVÁ, J. Platná právní úprava a návrh nového občanského zákoníku ve světle čl. 12 

Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Právní rozhledy, 3/2009, s. 86 a násl. 
116 viz ust. § 73 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy: Byl-li osobě 

omezené ve svéprávnosti jmenován soudem opatrovník, uloží soud opatrovníkovi, aby podával podle 

potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, zprávu o činnosti opatrovníka. Ve zprávě o činnosti 

opatrovník uvede přehled o nakládání s majetkem opatrovance, zda je opatrovanec v nějakém zařízení 

nebo jak a kde bydlí, rámcově jaký je zdravotní stav opatrovance, jakým způsobem plní opatrovník 

své povinnosti a další podstatné okolnosti, které mu soud uložil.  
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avšak z bližšího prozkoumání bylo zjištěno, že značné množství nakoupených položek 

nemohlo sloužit opatrovanci, neboť je v důsledku svého fyzického postižení nebyl 

schopen užívat. Soud však přijímá i podněty zvenčí od kterýchkoli jiných osob, které 

soud upozorní na obavu z nedostatečné péče o opatrovance. V případě jakýchkoli 

pochybností o pravdivosti údajů ve zprávě se soud může obrátit na rodinné příslušníky 

omezeného ve svéprávnosti, lékaře, poskytovatele sociálních služeb apod. 

 Pakliže soud jmenuje opatrovanci opatrovníka pro správu jmění, je tento podle § 

485 o.z. povinen do dvou měsíců od svého jmenování vyhotovit soupis spravovaného 

jmění a doručit jej soudu. Tato povinnost může být opatrovníkovi uložena přímo 

v rozhodnutí o jmenování, absence tohoto výroku však neznamená, že opatrovník 

povinnost nemá, neboť tato je stanovena ex lege. Dohled soudu nad opatrovníkem má 

odraz i v tom směru, že k některým právním jednáním, jež opatrovník za opatrovance 

při správě jmění činí, je potřeba schválení soudu, které je předpokladem platnosti 

předmětného právního jednání. Podle § 461 odst. 1 o.z. se k naložení se jměním 

opatrovance vyžaduje schválení soudu tehdy, nejedná-li se o běžnou záležitost. Při 

správě jmění lze tedy v zásadě rozlišit tři kategorie správy. První kategorií je běžná 

správa jmění, pod kterou si lze představit například nákup potravin, ošacení, opravu 

rozbité skříně, výměnu zámků apod. Druhou kategorií je správa jmění, jež nelze 

považovat za běžnou. Praxe ukazuje, že často je problematické rozpoznat, kdy se jedná 

o správu běžnou a kdy již nikoli. Vodítkem může být cena či hodnota pořízené věci či 

plnění, popřípadě možné důsledky pro opatrovance. V pochybnostech je samozřejmě 

nejlepším řešením se se záležitostí raději na soud obrátit. Třetí kategorií jsou právní 

jednání výslovně vyjmenovaná v § 483 o. z., jež opatrovník nesmí bez souhlasu soudu 

učinit. Jsou jimi například nabytí nemovitosti nebo podílu na ní či odmítnutí dědictví 

nebo jiného plnění z pozůstalosti. Zákon rovněž uvádí, že opatrovník nesmí bez 

schválení soudu vyslovit souhlas se změnou osobního stavu opatrovance. Na tomto 

místě je vhodné zmínit, že právní úprava zde neužívá jednotnou terminologii, když 

v samotném občanském zákoníku se lze dočíst o povinnosti opatrovníka získat 

„souhlas“ soudu k právnímu jednání, v některých ustanoveních je zase uvedeno, že soud 

musí určitá právní jednání „schválit“. Ve výsledku tak není zřejmé, zda by měl o 

naložení se jměním opatrovance rozhodovat soud a priori, nebo ex post. Z vlastní praxe 
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mohu říct, že u soudu běžně probíhají oba druhy řízení, tj. jak o schválení, tak souhlasu 

s právním jednáním. 

 

5. Revize svéprávnosti 

 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. neotřásl institutem svéprávnosti pouze novou 

terminologií, ale obzvláště způsobil nemalý rozruch v činnosti soudů. Přitom k tomuto 

rozruchu stačila pouhá dvě ustanovení z občanském zákoníku, tj. § 3032 a 3033, která 

jsou obsažena v rámci přechodných ustanovení. Podle těchto ustanovení se osoba, jež 

byla podle dosavadních právních předpisů (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) 

zbavena způsobilosti k právním úkonům, považuje ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, tj. od 1. 1. 2014, za osobu omezenou ve svéprávnosti. Osoba, která byla podle 

dosavadních právních předpisů omezena ve způsobilosti k právním úkonům, se 

považuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za osobu omezenou ve svéprávnosti 

podle tohoto zákona a je i napříště způsobilá právně jednat v rozsahu stanoveném 

dosavadními právními předpisy, tj. v rozsahu, v němž byla posledním soudním 

rozhodnutím ve způsobilosti omezena.  

Podle § 3033 odst. 1 o.z., nejpozději uplynutím tří let ode dne nabytí účinnosti 

zákona č. 89/2012 Sb. nabudou všechny osoby, které byly podle předchozích právních 

předpisů omezeny nebo zbaveny způsobilosti k právním úkonům, svéprávnosti, ledaže 

soud rozhodne jinak. V důsledku shora uvedených ustanovení vznikla potřeba 

přezkoumat všechny osoby, jež byly ke dni 31. prosince 2013 bez určitě stanovené doby 

trvání omezeny či zbaveny způsobilosti k právním úkonům, neboť uplynutím 1. ledna 

2017 by se tyto osoby staly plně svéprávnými.117 V rámci nutnosti přezkoumat znovu 

duševní stav těchto osob soudy ex officio zahajují řízení o přezkoumání svéprávnosti a 

opatrovnictví, a to právě s cílem zabránit nežádoucímu stavu, kdy by se značné 

množství osob mohlo ke dni 2. ledna 2017 ocitnout bez patřičné ochrany. S ohledem na 

množství osob, jichž se uvedené týká, je zřejmé, že došlo ke značnému akutnímu 

                                                 
117 podle dokumentu Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka a podpůrce 

v právním prostřední České republiky, vytvořeného Ligou lidských práv, bylo, s odkazem na statistiky 

MV ČR, ke dni 4. 4. 2014 evidováno 8.238 osob omezených a 28.198 osob zbavených způsobilosti k 

právním úkonům, tedy celkem tedy 36 436 osob, s trvalým pobytem na území ČR. Dostupné z: 

http://llp.cz/wp-content/uploads/A4_analyza_tisk_III.pdf 
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zatížení soudů, které musí ve lhůtě tří let o všech příslušných osobách znovu 

rozhodnout. 

 Následující kapitoly budou zaměřeny právě na přezkoumání svéprávnosti 

v důsledku přechodných ustanovení občanského zákoníku. Tuto pasáž považuji za 

významnou součást tématu řízení o svéprávnosti, neboť se jedná o řízení týkající se 

každého obecného prvoinstančního soudu a s ohledem na shora uvedené zároveň o 

tématiku vysoce aktuální. Níže uvedené lze rovněž s menšími odchylkami, například 

ohledně způsobu zahájení řízení, vztáhnout i na řízení o návrhu na změnu nebo zrušení 

svéprávnosti. Domnívám se tedy, že je vhodné se na revizi svéprávnosti podrobněji 

zaměřit.  

5.1 Řízení o přezkoumání svéprávnosti 

 Mohli bychom říci, že řízení o přezkoumání svéprávnosti je v podstatě totožné 

s klasickým řízením o svéprávnosti, avšak několik odchylek lze nalézt, jak bude 

uvedeno níže. Soud řízení zahajuje ex officio, tedy v souladu s § 13 z.z.ř. bez návrhu, a 

to usnesením, proti němuž není odvolání přípustné. V rámci usnesení o zahájení řízení o 

svéprávnosti soud zahájí i řízení o opatrovnictví posuzovaného a tato dvě řízení spojí ke 

společnému projednání. Zpravidla nedochází ke jmenování opatrovníka pro řízení, 

neboť tuto funkci plní v řízení v minulosti ustanovený hmotněprávní opatrovník. 

Výjimečně může soud jmenovat procesním opatrovníkem jinou osobu, zejména 

nabude-li z pravidelných zpráv o činnosti opatrovníka podle § 73 vyhlášky č. 37/1992 

Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, či z jiných zpráv a sdělení dojmu, že 

v minulosti ustanovený opatrovník nebude posuzovaného řádně zastupovat či je zde 

zřejmý vzájemný rozpor v právech a zájmech obou osob. Usnesení o zahájení řízení o 

svéprávnosti a opatrovnictví je nutno zaslat na vědomí příslušnému státnímu 

zastupitelství, a to s ohledem na tzv. vstupové oprávnění státního zastupitelství do 

řízení, zakotvené v § 8 odst. 1 písm. d) z.z.ř. Posuzovaný má i v tomto řízení možnost 

zvolit si pro řízení zmocněnce, a to i bez souhlasu opatrovníka. Jelikož je toto řízení 

zcela samostatným řízením, nehraje zde roli, kdo byl zmocněncem posuzovaného 

v předchozím řízení o svéprávnosti. Soud o tomto právu posuzovanou osobu musí 

poučit, nejčastěji písemně. Soud zároveň posuzovaného poučí o jeho právu být v řízení 

vyslechnut, pokud o výslech sám požádá. Je otázka, zda soud musí posuzovaného 
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písemně poučit i tehdy, lze-li se domnívat, že tento není, s ohledem na svůj zdravotní 

stav, schopen si zmocněnce zvolit. Jelikož zákon o zvláštních řízeních soudních v tomto 

ohledu nepřipouští výjimku, a s ohledem na to, že soud v momentě zahájení řízení 

nemůže s jistotou znát aktuální zdravotní stav posuzovaného, lze se domnívat, že by tak 

soud měl učinit v každém případě. Souběžně s usnesením o zahájení řízení je možné 

rovnou ustanovit znalce za účelem vyšetření zdravotního stavu posuzovaného. 

Domnívám se však, že tento postup je efektivní pouze, pokud soud nejmenoval 

posuzovanému opatrovníka pro řízení odlišného od dosavadního opatrovníka 

hmotněprávního. V takovém případě totiž soud nemusí očekávat možnost odvolání 

kteréhokoli účastníka do usnesení o jmenování opatrovníka. Naopak jmenoval-li by 

soud posuzovanému nového opatrovníka pro řízení, mohlo by dojít k situaci, že některý 

z účastníků do usnesení o jmenování opatrovníka podá odvolání, v důsledku čehož by 

se ustanovení znalce mohlo stát předčasným, neboť soud by například v případě změny 

opatrovníka odvolacím soudem musel rozhodnutí o ustanovení znalce tak či onak 

opětovně doručit tomuto opatrovníkovi.  

 Znalec má v tomto řízení totožný úkol jako v klasickém řízení o svéprávnosti, 

proto lze na tomto místě plně odkázat na shora uvedené ohledně znaleckého posudku. 

Jedinou odlišností je to, že soud by měl samozřejmě otázky na znalce volit s ohledem na 

aktuální životní situaci posuzovaného, tj. zohlednit plynutí času od předchozího 

posuzování. Tedy například rozhodovat o svéprávnosti ve vztahu k rodičovské 

odpovědnosti může soud až tehdy, dojde-li k narození dítěte. Znalec by se v rámci 

znaleckého posudku měl vyjádřit zejména ke změně duševní poruchy posuzovaného a 

jejímu aktuálnímu stavu a vlivu na schopnost posuzovaného právně jednat.  

 I v revizním řízení soud posuzovaného zhlédne a na jeho žádost vždy vyslechne. 

Povinnost zhlédnout posuzovaného zde platí stejně jako v klasickém řízení o 

svéprávnosti, proto lze v tomto ohledu plně odkázat na výše uvedené.  

 Skutečnost, že v minulosti byl posuzovaný omezen či zbaven způsobilosti 

k právním úkonům neznamená, že soud nezvažuje možnost uplatnění mírnějších a méně 

omezujících opatření. Naopak, soud by měl velmi pečlivě zkoumat, zda a do jaké míry 

se duševní porucha posuzovaného změnila a jakým způsobem aktuálně ovlivňuje jeho 

schopnost samostatně právně jednat a vystupovat. Nelze samozřejmě vyloučit, že se 
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duševní porucha posuzovaného zlepší, byť takové případy jsou zřejmě spíše menšinové. 

Chybným postupem by podle mého názoru bylo zkoumat, o kolik došlo ke zhoršení či 

zlepšení zdravotního stavu posuzovaného a případnou změnu rozsahu omezení 

svéprávnosti stanovit s ohledem na tuto změnu. Úkolem soudu v řízení o přezkumu 

svéprávnosti není pouze zohlednit změny v duševní poruše posuzované osoby, nýbrž 

zrevidovat předcházející rozhodnutí jako celek, a to s ohledem na veškeré aktuální 

aspekty života posuzovaného. Nelze proto vyloučit, že soud změní rozsah omezení 

svéprávnosti posuzované osoby, ačkoli podle provedených důkazů bude prokázáno, že 

se duševní porucha posuzovaného nezměnila.  

 Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem. Ve výroku rozsudku, jímž soud 

stanoví rozsah zásahu do svéprávnosti, je potřeba rovněž uvést, že v uvedeném rozsahu 

se mění původní rozsudek o omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům. I tento 

rozsudek musí postihovat veškeré sféry života posuzovaného komplexně, tj. měl by být 

jedinečným rozhodnutím zasahujícím do této statusové sféry. Možnost rozhodnout o 

svéprávnosti opětovně bez ohledu na změnu poměrů je zde dána přímo na základě 

zákonného zmocnění s odkazem na § 3033 odst. 1 o.z. Naopak v ostatních případech by 

byl soud omezen překážkou věci pravomocně rozhodnuté a znovu rozhodnout o 

svéprávnosti posuzovaného by mohl pouze tehdy, pokud došlo ke změně důvodů, které 

k zásahu do svéprávnosti vedly.118  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 2. 2009, sp. zn. 30 Cdo 4582/2008 
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6. Problematické aspekty přechodu z předchozí na současnou 

právní úpravu  

 Při změně právní úpravy spoléháme zejména na přechodná ustanovení, která 

mají zajistit plynulý přechod stávající právní úpravy v novou a pokusit se vyjasnit 

případné otázky s ním spojené. Spolu s novou koncepcí způsobilosti k právním 

úkonům, resp. svéprávnosti, byla do občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. včleněna i 

shora již uvedená přechodná ustanovení. Výkladu těchto ustanovení je potřeba věnovat 

zvláštní pozornost, neboť naprosto zásadním je ujasnit si, k jakým právním jednáním 

jsou způsobilé osoby, které podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 byly zbaveny či 

omezeny ve způsobilosti k právním úkonům. K důsledkům možného chybného výkladu 

přechodných ustanovení o.z. se vyjádřil v rámci své rozhodovací činnosti Nejvyšší 

správní soud, a to takto: „Podle tohoto ustanovení (§ 3032 odst. 2 o.z. – pozn. autorky) 

jsou tak od 1. 1. 2014 osoby omezené ve způsobilosti k právním úkonům za účinnosti 

občanského zákoníku z roku 1964 způsobilé právně jednat v rozsahu, ve kterém nebyly 

ve způsobilosti k právním úkonům omezeny podle dosavadních předpisů. Výkladem 

opaku je tudíž možné dojít k závěru, že ve zbývajícím rozsahu nadále nejsou způsobilé 

právně jednat. S ohledem na shodnou dikci první části § 3032 odst. 2 s § 3032 odst. 1 

občanského zákoníku z roku 2012 by bylo možné dovodit, že i v případě osob zbavených 

způsobilosti k právním úkonům má mít stejná dikce stejný význam, tedy takové osoby by 

byly i nadále fakticky nezpůsobilé právně jednat s ohledem na předchozí zbavení 

způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu. Tento výklad by však byl podle soudu 

nesprávný, neboť by jednak popíral doslovné znění § 3032 odst. 1 občanského zákoníku 

z roku 2012, kde se výslovně hovoří jen o omezení ve svéprávnosti, za druhé by byl i 

proti cíli nové právní úpravy, která zjevně směřovala k tomu, aby žádná osoba již 

nebyla zcela zbavena svéprávnosti. Rozsah omezení svéprávnosti je však podle § 57 

odst. 1 občanského zákoníku z roku 2012 oprávněn určit pouze soud, a to v řízení podle 

§ 34 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Nejvyšší správní 

soud tedy není oprávněn sám posoudit rozsah omezení svéprávnosti. Na druhou stranu 

§ 64 občanského zákoníku z roku 2012 stanoví, že "[r]ozhodnutí o omezení svéprávnosti 

nezbavuje člověka práva samostatně jednat v běžných záležitostech každodenního 

života" a § 2066 občanského zákoníku z roku 2012 stanoví, že "[o]soba omezená ve 
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svéprávnosti je způsobilá darovat a přijmout dar malé hodnoty nebo dar vzhledem k 

okolnostem obvyklý". Z těchto ustanovení tedy vyplývá, že omezení svéprávnosti soudem 

se nemůže týkat běžných záležitostí každodenního života a darování či přijímání darů 

malé hodnoty nebo darů obvyklých vzhledem k okolnostem. Osoby, které byly zbaveny 

způsobilosti k právním úkonům podle občanského zákoníku z roku 1964, se tedy staly od 

1. 1. 2014 ex lege způsobilé právně jednat v rozsahu, kde občanský zákoník z roku 2012 

stanoví nemožnost omezení jejich svéprávnosti.“119 

 Výše uvedené se vztahuje na případy osob, které byly způsobilosti k právním 

úkonům zcela zbaveny. Pokud jde o osoby omezené ve způsobilosti k právním úkonům, 

tyto jsou podle současné právní úpravy omezeny ve svéprávnosti ve stejném rozsahu a 

tak bychom v podstatě mezi tyto dva stavy mohli dát rovnítko.  

 Lze však nalézt případy, kdy rozdíl mezi předchozí a současnou právní úpravou 

je poměrně velký a v jeho důsledku by mohly vzniknout nejasnosti o tom, zda 

k určitému jednání osoba způsobilá je či nikoliv. Příkladem je uzavírání manželství. 

Podle § 14 odst. 1, odst. 2 zák. č. 94/1967 Sb., o rodině, ve znění účinném do 31. 12. 

2013, manželství nemohla uzavřít osoba, která byla zbavena způsobilosti k právním 

úkonům. Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena, pak mohla uzavřít 

manželství jen s povolením soudu. Přitom nebyl rozhodný rozsah omezení, neboť 

samotná skutečnost, že je ve způsobilosti k právním úkonům omezena, znemožňovala 

uzavření manželství bez povolení soudu. Oproti tomu současná právní úprava v § 673 

o.z. uvádí, že manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti 

omezena. Rozdíl mezi oběma úpravami je zřejmý. Současná právní úprava vylučuje 

možnost uzavření manželství pouze tehdy, pokud byla dotyčná osoba soudním výrokem 

výslovně omezena ve způsobilosti uzavírat manželství. Jinými slovy, samotná 

skutečnost, že je určitá osoba omezena ve svéprávnosti, nevylučuje sama o sobě její 

způsobilost uzavřít manželství, ledaže by tak bylo rozsudkem omezujícím její 

svéprávnost výslovně stanoveno. Povolení soudu k uzavření manželství současná právní 

úprava vůbec nezná. Je tedy otázkou, zda osoby, které podle předchozí právní úpravy 

byly omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, což vylučovalo možnost uzavřít 

manželství, mohou manželství uzavřít dnes podle současné právní úpravy. Osobně se 

                                                 
119 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2014, č. j. 9 Ads 23/2014-34 
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domnívám, že taková osoba manželství uzavřít nemůže. Takový výklad je podle mého 

názoru v souladu s § 3032 odst. 2, podle nějž jsou osoby omezené ve způsobilosti 

k právním úkonům napříště způsobilé právně jednat v rozsahu stanoveném dosavadními 

právními předpisy, nerozhodne-li soud jinak. Je třeba vzít v úvahu, že soudce, 

rozhodující za účinností zákona o rodině o omezení způsobilosti k právním úkonům, 

nemusel nezpůsobilost dotyčné osoby k uzavření manželství výslovně zahrnout do 

výroku rozsudku, neboť tuto oblast výslovně upravoval právě § 14 zákona o rodině. 

Nelze proto podle současné právní úpravy dojít k závěru, že tyto osoby jsou dnes 

způsobilé k uzavření manželství. Domnívám se, že způsobilosti uzavřít manželství by 

tyto osoby mohly nabýt až novým rozhodnutím o svéprávnosti. V závěru však zároveň 

považuji za správné uvést, že na tuto problematiku nepanují jednotné názory, což je 

zřejmé z odborných komentářů k přechodným ustanovením občanského zákoníku, které 

docházejí ke vzájemně zcela opačným závěrům.120 Hovoříc o manželství, lze pro 

zajímavost dodat, že nemožnost uzavřít manželství z důvodu duševní poruchy znala 

obdobně již judikatura za doby první republiky, když nadto uváděla, že „kdo jest 

soudně prohlášen za choromyslna, nemůže uzavříti platné manželství ani ve světlých 

okamžicích, aniž, pokud opatrovnictví neb úplné znesvéprávnění trvá v době, kdy 

ozdravěl.“121 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 srovnej LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 2338 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9; ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef, a kol. 

Občanský zákoník : komentář. 1. vyd. Svazek 1 (§1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-369-2. 
121 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 1922, sp. zn. Rv II 336/21 

http://pravnickyslovnik.cz/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788074783692
http://pravnickyslovnik.cz/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788074783692
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7. Řízení o přiznání svéprávnosti nezletilému 

 Jak již uvedeno shora, jedním ze způsobů nabytí svéprávnosti je její přiznání 

nezletilému dítěti. Emancipace, jak bývá přiznání svéprávnosti nezletilému často 

označována, bývá spojována s pojmem emancipatio, institutem římského práva, který 

znamenal propuštění z otcovské moci, čímž osoba přestala být osobou alieni iuris a 

stala se sui iuris. Ve skutečnosti však římské emancipatio neodpovídalo dnešnímu 

institutu emancipace, jak jej nazýváme, ale odpovídajícím ekvivalentem římského práva 

by byl institut prominutí let, venia aetatis.122 

 Občanský zákoník zakotvuje přiznání svéprávnosti v § 37. Byť se jedná o 

hmotněprávní úpravu, příslušné ustanovení naznačuje i několik procesních kroků. 

Řízení o přiznání svéprávnosti je řízením spadajícím pod řízení ve věcech péče soudu o 

nezletilé, zákon o zvláštních řízeních soudních na něj výslovně pamatuje v § 466 písm. 

r), tj. v rámci demonstrativního výčtu věcí spadajících pod péči soudu o nezletilé. 

V souladu s § 467 odst. 1, ve spojení s § 4 odst. 2 z.z.ř je pro řízení příslušný obecný 

soud nezletilého, tj. soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo 

rozhodnutí soudu své bydliště. Řízení se zahajuje pouze na návrh, zákon o zvláštních 

řízeních soudních v § 468 odst. 2 výslovně pamatuje buď na návrh nezletilého, jemuž 

má být svéprávnost přiznána, případně na návrh jeho zákonného zástupce. V druhém 

případě je samozřejmě podmínkou vedení řízení souhlas nezletilého s přiznáním 

svéprávnosti, neboť není možné mu proti jeho vlastní vůli „vnutit“ tak závažný status, 

v jehož důsledku by mohl přijít k nemalé újmě. Na druhou stranu stejně tak v případě 

řízení zahájeného na návrh nezletilého je ale potřebný i souhlas zákonného zástupce 

nezletilého. Má-li nezletilý dva zákonné zástupce, je samozřejmě potřeba souhlasu obou 

zákonných zástupců, neboť občanský zákoník v § 876 odst. 1 pamatuje na povinnost 

vykovávat rodičovskou odpovědnost ve vzájemné shodě. Nezletilý v řízení není 

zastoupen opatrovníkem, neboť § 469 odst. 3 z.z.ř. mu pro toto řízení přiznává plnou 

procesní způsobilost.  

Svéprávnost může být přiznána pouze dítěti staršímu šestnácti let, pokud je 

v řízení osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarávat si své záležitosti. Zákon 

                                                 
122  FRINTA, Ondřej. Pojetí svéprávnosti v návrhu nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 

2011, (11), s. 60. ISSN 1210-6348 
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výslovně hovoří o tom, že svéprávnost lze přiznat až po dosažení věku šestnácti let. 

Z tohoto lze usuzovat, že návrh k soudu může být podán před dosažením tohoto věku, 

avšak soud do té doby nesmí soudním rozhodnutím svéprávnost přiznat.  

 Zákon nevyžaduje, aby schopnost nezletilého sám se živit a obstarat si své 

záležitosti byla v řízení dokázána, nýbrž výslovně předpokládá pouze jejich osvědčení. 

Pojem osvědčení se zde jeví jako poněkud zavádějící, když je známo z institutu 

předběžných opatření jako osvětlení skutečností, které z povahy věci nemusí znamenat 

jednoznačné prokázání, tj. takové skutečnosti nemusí být postaveny najisto.123 Přitom 

lze ale předpokládat, že soudce rozhodující o přiznání svéprávnosti bude trvat na 

prokázání toho, že nezletilý se skutečně sám živí a obstarává si své záležitosti. I přes 

zdánlivě nešťastně užitý pojem „osvědčení“ v § 37 o.z. se domnívám, že v řízení by 

skutečně mělo být dokazováno, že nezletilý se již živí sám, tj. vykonává závislou práci 

či jiným způsobem je výdělečně činný, nikoli pouze přechodně či dočasně, a měla by 

skutečně být osvědčena jeho způsobilost a schopnost si dostatečný příjem zajistit či 

opatřit. Nelze ale například odhlédnout od skutečnosti, že pro provozování živnosti je 

jednou z podmínek plná svéprávnost, proto v řízení o přiznání svéprávnosti nelze 

osvědčit schopnost sám se živit například živnostenským oprávněním. Přesto se 

domnívám, že soud pro rozhodnutí zpravidla bude požadovat, aby nezletilý dokázal, že 

již jakoukoli práci měl či má, a je tak stabilně schopen zajistit si příjem alespoň 

v takovém rozsahu, který mu poskytne základní životní potřeby. Dočasná práce, 

například mezi mladistvými obvyklé brigády či jiné formy krátkodobého přivýdělku, 

schopnost živit se sám neosvědčují. Zároveň bude potřeba osvědčit, že nezletilý je 

schopen si veškeré záležitosti sám obstarávat, tedy že je již na takové úrovni, aby roli 

dospělého zvládal.124 Nestačí přitom, že je schopen si záležitosti obstarávat sám, ale 

musí být schopen si tyto obstarávat řádně. Jsem přesvědčena, že soud by se měl 

důkladně zabývat celkovou osobností nezletilého, na což upozorňuje též odborná 

literatura, ačkoli zákonné ustanovení samo takový požadavek nevznáší.125 V souvislosti 

                                                 
123 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, R. et al. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 240. ISBN 978-80-7400-506-0; WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. Civilní právo 

procesní. Část první: řízení nalézací. 7. vydání. Praha: Linde, 2014, s. 225. ISBN 978-80-7201-940-3. 
124 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 215. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
125 BERKOVÁ, Zuzana. Řízení o způsobilosti k právním úkonům a nový občanský zákoník. Právní 

fórum, 2012, č. 9, s. 397 
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s tímto vyvstává otázka, zda by měl být vypracován odborný psychologický posudek o 

nezletilém, jenž by posoudil, nakolik je nezletilý po psychické stránce skutečně již 

dostatečně vyzrálou osobou. Podle mého názoru není znalecký posudek nutný v každém 

případě a soudy k němu nemusí vždy přistupovat. V případech, kdy v průběhu řízení 

vzejdou jakékoli pochybnosti o vyzrálosti osobnosti nezletilého, by však znalecký 

posudek měl být obligatorní součástí dokazování. 

Občanský zákoník umožňuje soudu přiznat nezletilému staršímu šestnácti let 

svéprávnost i jinak, a to v případě, je-li takový postup z vážných důvodů v zájmu 

nezletilého. Dospěje-li soud k závěru, že jsou zde vážné důvody pro přiznání 

svéprávnosti, může nezletilému přiznat svéprávnost i bez souhlasu jeho zákonného 

zástupce, jakož i tehdy, nebude-li osvědčena jeho schopnost sám se živit. Patrně by tak 

soud mohl učinit i v případě nedosažení věku šestnácti let.126 Na druhou stranu lze nad 

tímto závěrem nutně polemizovat, neboť byla-li by osobě mladší šestnácti let přiznána 

svéprávnost, mohla by pak tato osoba uzavřít manželství například i ve čtrnácti či 

patnácti letech.127 To se však, s ohledem na to, že chce-li nezletilá osoba starší šestnácti 

let uzavřít manželství, je obecně potřeba povolení soudu, jeví jako nepřípustný závěr. 

Vážným důvodem by pak mohly být například závažné nedostatky v poskytování péče 

nezletilému jeho zákonným zástupcem nebo rozpor rodičovské odpovědnosti se zájmem 

nezletilého.128 Soud by však vždy měl postupovat velmi obezřetně a každý případ 

s patřičnou opatrností individuálně posoudit, neboť chybným rozhodnutím může být 

nezletilý vystaven závažné újmě. Souhlas nezletilého je samozřejmě odůvodněnou 

podmínkou přiznání svéprávnosti, na druhou stranu z praxe jsou známy případy, kdy 

nezletilé dítě splňovalo veškeré podmínky pro přiznání svéprávnosti, avšak jeden z jeho 

zákonných zástupců z důvodu naprostého nezájmu o nezletilého nekomunikoval se 

soudem a nedal tak ani výslovný souhlas s přiznáním svéprávnosti svému dítěti. Právě i 

takový případ je kryt poslední větou § 37 o.z., díky němuž by soud mohl svéprávnost 

přiznat i přes nesouhlas zákonného zástupce. Soud v průběhu řízení vyslechne 

nezletilého a zpravidla rovněž jeho zákonného zástupce. Odborná literatura dochází 

k závěru, že při splnění podmínek předpokládaných zákonem je na přiznání 

                                                 
126 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 216. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9 
127  viz ust. § 672 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a contrario 
128  tamtéž 
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svéprávnosti nárok.129 Je ale zřejmé, že před samotným rozhodnutím musí soud řádně 

posoudit všechny okolnosti. Ve věci samé pak soud rozhoduje rozsudkem, proti němuž 

je odvolání přípustné.130 

 

8. Vládní návrh novely zák. č. 89/2012 Sb. 

 Dne 3. listopadu 2015 předložila vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

vládní návrh zákona novelizující zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.131 V rámci 

poměrně rozsáhlé novelizace má dojít rovněž k několika změnám v příslušných 

ustanoveních upravujících svéprávnost. Podle návrhu má dojít ke změně znění § 59 o. z. 

tak, že bude přidána věta uvádějící, že je-li zjevné, že se stav člověka v době omezení 

svéprávnosti nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět 

let. Koncepčně by nemělo dojít k žádné změně, pro příště však bude možné zohlednit 

ireversibilitu duševní poruchy posuzovaných osob a u těchto omezit jejich svéprávnost 

na dobu delší než tří let, maximálně však na dobu pěti let. Sama důvodová zpráva 

k návrhu novely k tomuto uvádí, že „automatický periodický přezkum je tak zachován, 

přičemž jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby osoby postižené ireverzibilně nebyly tímto 

přezkumem v krátkém čase opětovně zatěžovány“.132 Důvodová zpráva dále kvituje, že 

posuzování svéprávnosti je náročnou agendou, a to jak pro samotnou posuzovanou 

osobu, tak pro justici, a obecné pravidlo přezkumu svéprávnosti po třech letech se tak 

jeví jako nepřiměřené a rozporné s ochranou dotčených osob. V některých případech, 

obzvláště u nejzávažnějších duševních chorob, u kterých je velmi nepravděpodobné, že 

by se zdravotní stav posuzovaného zlepšil, se tak přezkum v intervalu každých tří let 

stává nedůvodným. Důvodová zpráva ale zároveň připomíná, že „prodloužení nejdelší 

možné doby tohoto opatření znamená jen rozšíření možnosti soudu zvážit, jak dlouhá 

doba je v konkrétním případě přiměřená. Soudu nadále nebude nic bránit stanovit ve 

svém rozhodnutí dobu tří let nebo i kratší a zpřesněnou formulací je k tomu zákonem 

                                                 
129 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef, a kol. Občanský zákoník : komentář. 1. vyd. Svazek 1 

(§1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-369-2. 
130  viz ust. § 471 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
131 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související 

zákony: Sněmovní tisk 642/0. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2016-

05-01]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=122338 
132  tamtéž 

http://pravnickyslovnik.cz/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788074783692
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veden“.133 V souvislosti se změnou hmotněprávní úpravy počítá návrh novely rovněž 

s novelizací odpovídající procesní úpravy, tj. § 38 z.z.ř., jenž novela doplňuje o 

odstavec 4, který zní: „Rozhoduje-li soud o prodloužení doby omezení svéprávnosti a 

je-li zjevné, že stav posuzovaného se oproti rozhodnutí o omezení svéprávnosti či 

poslednímu rozhodnutí o prodloužení nezměnil, může upustit od provedení důkazu 

novým znaleckým posudkem a výslechem znalce a nahradit jej jiným důkazem, zejména 

písemnou zprávou ošetřujícího lékaře ve spojení s naposledy vypracovaným znaleckým 

posudkem; výslech znalce, který jej vypracoval, se v takovém případě nevyžaduje.“ 

Podle důvodové zprávy návrh sleduje zefektivnění a zpružnění řízení v případech, kdy 

je s ohledem na zdravotní stav posuzovaného, který je neměnný či bez možnosti 

výrazného zlepšení, nový znalecký posudek zjevně nadbytečný a řízení by tím pouze 

prodloužil a zvýšil náklady státu, které se tak stávají neúčelnými. Jak ukázala soudní 

praxe při revizích svéprávnosti, problémem je také malý počet soudních znalců 

příslušných k vypracování znaleckého posudku. Nicméně soud může od vypracování 

znaleckého posudku upustit pouze tehdy, má-li relevantní důkazy o zdravotním stavu 

posuzované osoby, tj. o tom, že jeho duševní porucha je neměnná. Sama důvodová 

zpráva zmiňuje možnost usoudit tak na základě aktuální lékařské zprávy, jež je 

v souladu s naposledy vypracovaným znaleckým posudkem. Nedošlo by pak tedy ani 

k vypracování znaleckého posudku, ani výslechu znalce. Zrychlení řízení by mohlo mít 

pozitivní dopady i na samotnou posuzovanou osobu, které bývají mnohdy velmi 

stresovány znaleckým zkoumáním a souvisejícími úkony v řízení. Je ale třeba zdůraznit, 

že tato možnost připadá v úvahu pouze při rozhodování o prodloužení trvání omezení 

svéprávnosti, tj. v řízeních revizních.  

 S ohledem na shora uvedené změny není překvapivé, že novela mění rovněž 

přechodné ustanovení § 3033 o.z., a to tak, že osoby, které byly zbaveny způsobilosti k 

právním úkonům přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo jejichž způsobilost k 

právním úkonům byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona omezena, nabudou 

svéprávnosti nejpozději uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

ledaže soud rozhodne jinak. Dosavadní povinnost soudního přezkumu všech 

                                                 
133  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související 

zákony: Sněmovní tisk 642/0. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2016-

05-01]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=122338 
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svéprávností se tak má prodloužit o dva roky. Důvodová zpráva uvádí, že k novele bylo 

přistoupeno „z důvodu praktické nemožnosti tato řízení ve stanovených lhůtách provést 

se vší důkladností, již si ochrana práv posuzovaných osob vyžaduje“.134 I tento krok 

vlády lze jednoznačně uvítat, neboť je zřejmé, že dosavadní tříletá lhůta k přezkumu tak 

velkého množství osob omezených ve svéprávnosti představuje pro soudy značnou 

zátěž, pro stát se zase jedná o nemalé finanční náklady. Vezmeme-li v úvahu, že 

náklady na znalecký posudek činí, podle mých zkušeností, v průměru 3.000-10.000,- 

Kč, nepočítaje v tom následné náklady v podobě výslechu znalce, tj. účasti znalce u 

soudního jednání, a skutečnost, že počet osob omezených ve svéprávnosti se v České 

republice (s ohledem na shora uvedené statistiky zjištěné Ligou lidských práv), kterých 

je přes 36.000, lze poměrně lehce dojít k představě o nákladech státu. Na druhou stranu 

je otázka, do jaké míry změna nutnosti přezkumu ze tří na pěti let aktuálně uleví 

soudům, kdy tyto již třetím rokem o účinnosti občanského zákoníku počítají s tím, že 

veškeré přezkumy musí být ukončeny ve lhůtě tří let, a tomuto také pravděpodobně 

svou činnost již přizpůsobily. Přitom je třeba zohlednit i skutečnost, že aktuálně není 

jisté, zda a případně kdy k přijetí novely dojde a jakou úleva by tedy novela 

přechodného ustanovení pro soudy a stát nakonec představovala. Osobně se domnívám, 

že novela ust. § 3033 o.z. je sice racionální a odůvodněná, na druhou stranu je ale 

současně poněkud opožděná, a tak o jejím předpokládaném efektu pochybuji.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související 

zákony: Sněmovní tisk 642/0. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 
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9. Úvahy de lege ferenda 

 S ohledem na připravovanou novelu občanského zákoníku považuji za užitečné 

započít své úvahy s přihlédnutím k chystaným změnám. Jak již bylo nastíněno výše, 

novelizace přechodného ustanovení § 3033 odst. 1 o.z. je sice na jednu stranou vítanou 

změnou, na druhou stranu se domnívám, že soudům v závěru aktuálně neulehčí. Je totiž 

potřebné zohlednit skutečnost, že podle aktuálního znění jsou soudy povinny 

přezkoumat všechny osoby omezené ve svéprávnosti, neboť uplynutím tří let ode dne 

účinnosti občanského zákoníku nabydou všechny tyto osoby, jež jsou omezeny ve 

svéprávnosti tzv. na neurčito, svéprávnosti plné. Soudy tedy musí všechny tyto osoby 

přezkoumat do 31. 12. 2016. Je zřejmé, že spolu s účinností občanského zákoníku 

všechny soudy s touto lhůtou počítají a této rovněž přizpůsobily přezkumy svéprávností 

tak, aby do tří let skutečně stihly všechny osoby přezkoumat. Domnívám se, že 

prodloužení tří leté lhůty na pěti letou v tak krátkém časovém horizontu před jejím 

samotným uplynutím, nakonec pro soudy kýžené ulehčení nepřinese.  

 Jednoznačně pozitivní však shledávám novelizaci § 59 o.z. a jemu 

odpovídajícího procesního ustanovení § 38 z.z.ř., podle nichž může soud rozhodnout o 

době trvání omezení svéprávnosti až na pět let u těch osob, jejichž duševní porucha je 

neměnného stavu. Rovněž u takových případů bude možné při rozhodování o 

prodloužení trvání omezení ve svéprávnosti upustit od provedení znaleckého posudku a 

výslechu znalce. Obě novelizace se jeví jako racionální, neboť s ohledem na současnou 

soudní praxi se domnívám, že v mnoha případech dochází k neúčelně vynaloženým 

nákladům státu na znalecké posudky apod., ačkoli v momentě, kdy soud zahajuje řízení 

o přezkumu svéprávnosti, tj. o prodloužení doby trvání omezení svéprávnosti, je 

z v minulosti poskytnutých lékařských zpráv a znaleckých posudků zřejmé, že zdravotní 

stav posuzované osoby nemohl dosáhnout zlepšení. Přitom z vlastní soudní praxe je mi 

známo, že valná většina osob omezených ve svéprávnosti jsou omezeny z důvodu 

takové duševní poruchy, která je svým charakterem nevratná a při současném stavu 

medicíny bez možnosti výrazného zlepšení. Ze svého subjektivního pohledu mohu říci, 

že samy posuzované osoby jsou v důsledku probíhajícího soudního řízení často 

vystavovány velkému stresu, neboť jsou nuceny setkat se s cizími osobami, tj. znalcem, 

soudní osobou, případně se složitým způsobem dopravit přímo do budovy soudu. Ze své 
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činnosti u soudu je mi známo, že některé posuzované osoby důsledkem opakovaného 

přezkoumání svého zdravotního stavu trpěly akutními zdravotními problémy spojenými 

právě s jednotlivými soudními úkony, neboť byly vystaveny stresu a tím souvisejícího 

strachu a obavám. Z lidského hlediska se tak opakované přezkoumávání svéprávnosti, 

tj. podrobení se znaleckému zkoumání a dalším soudním úkonům, může 

v odůvodněných případech jevit jako zatěžující a nadbytečné. Předpokládám, že jak 

možnost trvání omezení na dobu pěti let, tak absenci znaleckého posudku budou soudy 

v budoucnu hojně využívat, neboť se budou jevit naprosto odůvodněnými. Nelze přitom 

říci, že se osoba omezená ve svéprávnosti tímto ocitne bez řádné možnosti domoci se 

navrácení svéprávnosti v případě nečekaného zlepšení duševní poruchy, neboť je zde 

stále osoba opatrovníka, jejíž povinností je dbát o ochranu práv a oprávněných zájmů 

této osoby. Určitou pojistkou jsou zde rovněž zprávy opatrovníka o opatrovanci, 

pravidelně zasílané soudu. Tuto část novely tedy hodnotím jako vítanou, která ve svém 

důsledku skutečně může soudům ulehčit a státu snížit náklady vynaložené na tato řízení. 

 Z hlediska soudní praxe považuji za nejvyšší čas dojít k jednotnému závěru o 

tom, zda zhlédnutí posuzované osoby může učinit vyšší soudní úředník, případně též 

asistent soudce, justiční čekatel či jiná soudní osoba, nebo tak musí učinit pouze přímo 

soudce. Tomuto stavu odpovídala i dosavadní soudní praxe, kdy některé soudy se 

přiklonily k první variantě, některé ke druhé, a ve výsledku byla tedy praxe soudů 

nejednotná, čemuž odpovídá i nejednotná judikatura vyšších instancí.135 Na stanovisko 

Nejvyššího soudu ČR v této věci bylo potřeba si počkat více než dva roky od účinnosti 

nové právní úpravy. Jednoznačně tedy vítám skutečnost, že stanovisko bylo přijato a že 

by tímto konečně mělo dojít k jakému si „sladění“ postupů jednotlivých soudů. Na 

druhé straně sdílím jisté obavy, nastíněné již shora v kapitole 3.7.2 ohledně jeho 

uplatňování samotnými soudci. Má další obava vyvstává, zohledním-li společně 

aktuálně přijaté stanovisko Nejvyššího soudu a připravovanou novelu občanského 

zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních. Při zvažování obou dohromady by 

tedy v budoucnu nastávaly situace, kdy v řízení o přezkumu svéprávnosti posuzované 

osoby, jejíž zdravotní stav je s ohledem na aktuální poznatky lékařské vědy neměnný, 

což dokazují v soudním spise založené příslušné lékařské zprávy a která již byla 

                                                 
135 srovnej rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 9. 2014, č. j. 26 Co 197/2014-100 a 

usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 9. 2014, č. j. 12 Co 306/2014-185 
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v minulosti ve věci svéprávnosti posuzována a zhlédnuta soudcem, by nemusel být 

vypracován znalecký posudek a nadto by zhlédnutí mohla provést soudní osoba odlišná 

od soudce. Ačkoli jak chystanou novelu, tak stanovisko Nejvyššího soudu, hodnotím 

jednotlivě v závěru spíše pozitivně, jejich vzájemná kombinace vedoucí k značnému 

okleštění procesních úkonů v průběhu soudního řízení o přezkumu svéprávnosti, se mi 

jeví na hranici přípustnosti. V odůvodněných případech by totiž ve výsledku soud 

rozhodoval o revizi svéprávnosti jednak bez toho, že by posuzovanou osobu aktuálně 

vyšetřil soudní znalec v podobě psychiatra, nadto by došlo k tomu, že by samotný 

soudce posuzovanou osobu fakticky nespatřil, když zhlédnutí by provedl například 

asistent soudce. Je podle mého názoru otázkou do odborné diskuze, zda kombinací obou 

prvků nebudou ohroženy práva a zájmy posuzované osoby a paradoxně se tím 

neprohloubí problematika rozhodování soudů tzv. od stolu. Ačkoli samotné stanovisko 

Nejvyššího soudu uvádí, že možnost uskutečnění zhlédnutí osobou odlišnou od soudce 

bude připadat v úvahu toliko v mimořádných případech, ze své zkušenosti mohu říci, že 

naprostá většina případů by ve skutečnosti pod tyto mimořádné důvody mohla spadat. 

Předpokladem takového postupu je sice důkaz například v podobě lékařských zpráv o 

tom, že se zdravotní stav posuzovaného nezměnil a lege artis změnit nemůže, vyvstává 

ale otázka, o jakou lékařskou zprávu by se mělo jednat? Nelze jistě považovat za 

dostatečnou lékařskou zprávu od obvodního lékaře, který v žádném případě není 

schopen řádně posoudit duševní stav posuzované osoby, nýbrž toliko stav fyzického 

zdraví. Předpokladem zásahu do svéprávnosti je přitom ale duševní choroba, nikoli 

fyzická neschopnost právně jednat. V závěru bych k uvedenému ráda uvedla své obavy, 

zda se právní úprava řízení o svéprávnosti, pro níž důvodová zpráva k občanskému 

zákoníku klade zásadní důraz na osobnost posuzované osoby a nutnost chránit její 

přirozená práva jako nezadatelné složky její osobnosti, nepřiblíží přesnému opaku, 

vyvolanému více či méně též snahou ulehčit přetíženým soudcům.  

 Praktickou otázkou, nad kterou je rovněž možné zauvažovat, je dále případné 

navrácení údaje o omezení ve svéprávnosti do občanského průkazu. Údaj o omezení 

nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům byl v minulosti jako povinný údaj uváděn 

v občanském průkazu.136 Zákonem č. 424/2010 Sb., jež novelizoval zákon č. 328/1999 

                                                 
136 viz. ust. § 3 odst. 3 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění platném a účinném do 31. 

12. 2011 



100 

 

Sb., o občanských průkazech, však byl doposud obligatorní údaj z občanských průkazů 

odstraněn a v současné době v nich není uváděn. Osoba jednající s osobou omezenou ve 

svéprávnosti se tak nemůže tuto stěžejní informaci dozvědět, pakliže ji sám omezený ve 

svéprávnosti nesdělí. Tato skutečnost má velký dopad na učiněné právní jednání, neboť 

občanský zákoník v § 581 větě první sankcionuje právní jednání osoby, která 

k takovému jednání není způsobilá, relativní neplatností. Důsledky neplatnosti na 

učiněné právní jednání, i přes dobrou víru osoby, s níž bylo jednáno, tak mohou být 

velmi vážné, obzvláště ve smluvních poměrech. V nedávné době vznikla na poli moci 

zákonodárné iniciativa směřující k navrácení tohoto údaje do občanských průkazů, když 

v rámci návrhu novely zákona o občanských průkazech měl být údaj o omezení ve 

svéprávnosti opět jako obligatorní v občanských průkazech uváděn.137 Důvodová 

zpráva k návrhu této novely kriticky hodnotí současný právní stav vyvolaný novelou č. 

424/2010 Sb. Neuvedením údaje o svéprávnost v občanském průkaze je podle 

důvodové zprávy „ohrožena právní jistota ostatních subjektů práva, zejména pak v 

oblasti soukromoprávních vztahů. Fakticky tak může dojít k uzavírání pracovních smluv 

a dohod o hmotné odpovědnosti, uzavírání smluv občanskoprávních nebo obchodně 

právních s občanem, který k tomu není právně způsobilý s fatálními důsledky pro obě 

strany. Může docházet zcela záměrně k dosazování takových osob do funkcí ve 

statutárních orgánech obchodních společností, končící vznikem nemalých škod, za něž 

by ve svém konečném důsledku nesl odpovědnost stát, protože umožnil občanům s 

omezenou nebo zbavenou svéprávností činit právní úkony, které činit nesmějí. Je tedy 

více než zřejmé, že citovaná novela je nekoncepční, narušující právní jistoty všech 

subjektů práva bez rozdílu a nahrávající ke vzniku nemalých škod“. Podle návrhu 

novely se tak povinnými údaji zapisovanými do občanského průkazu měly stát rovněž 

údaje o omezení svéprávnosti rozhodnutím soudu, včetně údajů o opatrovníkovi 

v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné číslo přiděleno, 

datum narození, popřípadě název a sídlo, je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní 

správy.138 K návrhu bylo přijato stanovisko vlády, která s ním vyslovila nesouhlas. Ve 

                                                 
137 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama 

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění 

pozdějších předpisů. Sněmovní tisk č. 234/0. [online]. Poslanecká sněmovna ČR. [cit. 2016-03-10].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=100165 

138  Důvodová zpráva k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče 

a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
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stanovisku zdůraznila: „(…) ačkoliv se až do konce roku 2011 údaj o omezení nebo 

zbavení způsobilosti k právním úkonům (podle terminologie nového občanského 

zákoníku údaj o omezení svéprávnosti) v občanském průkazu povinně uváděl, povinnost 

předložit občanský průkaz existovala a existuje pouze vůči orgánům veřejné moci. Tyto 

orgány však mají možnost získat dotčené údaje z příslušných informačních systémů 

veřejné správy. V soukromoprávních vztazích se naopak občanský průkaz předkládá 

pouze dobrovolně, protože v těchto vztazích nemá nikdo povinnost ho předkládat ani 

oprávnění ho vyžadovat. Povinné uvádění tohoto údaje v občanském průkazu proto 

nemá v těchto právních vztazích právní význam. (…) Návrh zákona se nevypořádává s 

tím, že pokud je svéprávnost omezena, je omezena jen k právním jednáním uvedeným ve 

výroku rozhodnutí soudu. Z občanského průkazu, který by obsahoval pouze informaci o 

tom, že svéprávnost jeho držitele je omezena, by proto stejně nebylo zřejmé, v jakém 

rozsahu, a takový údaj by neměl smysl.“139 Projednávání návrhu bylo každopádně 

přerušeno a tak jeho osud stále není jistý. Z mého osobního pohledu jsem nakloněna 

argumentům uvedeným v citovaném stanovisku vlády, nicméně v rámci diskuze nad 

odůvodněností či neodůvodněností zapisovat tento údaj do občanského průkazu by měl 

být zohledněn fakt, že v soukromoprávních vztazích, i přes nepovinnost tak činit, často 

dochází mezi smluvními stranami k předkládání občanského průkazu a jedná se přitom 

o jediný doklad, odkud má osoba jednající možnost informaci o omezení svéprávnosti 

zjistit. Tímto se však nekloním k závěru, že by údaj o svéprávnosti měl být do 

občanských průkazů navrácen. Domnívám se ale, že problematika by měla býti 

předložena k hlubší diskuzi ze strany laiků i odborníků se zamyšlením se nad možnými 

důsledky obou variant. Osobně zastávám názor, že údaj o případném omezení 

svéprávnosti by v občanském průkazu uváděn být neměl, a to zejména s ohledem na 

ochranu práv a svobod dotčených osob, která převažuji nad soukromými zájmy 

vyplývajícími ze soukromoprávních poměrů. 

 

                                                                                                                                               
průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisk č. 234/0. [online]. Poslanecká sněmovna ČR. 

[cit. 2016-03-11].  Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=100165 
139  Vláda ČR. Stanovisko vlády k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava 

Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 

průkazech, ve znění pozdějších předpisů. [online]. Vláda ČR. [cit. 2016-03-10].  Dostupný z: http:// 

www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110509 
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10. Závěr 
 

Rigorózní práce si kladla za cíl podrobně popsat průběh soudního řízení o 

svéprávnosti, včetně jednotlivých souvisejících procesních institutů, se zaměřením na 

samotné posuzování svéprávnosti soudem. Zmíněny jsou rovněž mezinárodní 

dokumenty vztahující se k problematice. Východiskem rigorózní práce byly zejména 

platné a účinné právní předpisy České republiky, tj. zákon č. 292/2013, o zvláštních 

řízeních soudních jakožto speciální procesněprávní úprava a zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, obsahující subsidiární procesněprávní úpravu. Nelze přitom 

opomenout zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který je hmotněprávním podložím 

odpovídajících procesních předpisů a který s účinností od 1. 1. 2014 zavedl novou 

terminologii svéprávnosti namísto předchozí způsobilosti k právním úkonům, jež znal 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, platný a účinný do 31. 12. 2013.  

Stěžejní částí rigorózní práce byla věnována samotnému průběhu soudního 

řízení o svéprávnosti. Každá fáze soudního řízení byla představena a dopodrobna 

analyzována. Odpovídající zákonná ustanovení byla propojena s příslušnými fázemi 

soudního řízení, samostatně analyzována, ale zároveň dána do souvislosti s jinými 

navazujícími zákonnými ustanoveními tak, aby práce představila řízení o svéprávnosti 

ve své komplexnosti a veškerých souvislostech. Zdůrazněny byly změny zavedené 

právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014. S ohledem na to, že od doby účinnosti nové 

právní úpravy uplynuly již více než dva roky, nebylo cílem této rigorózní práce 

předchozí a současnou právní úpravu srovnat, zásadní odchylky však nemohly být pro 

řádný úvod do problematiky vynechány. Nejvýraznější změnou zavedenou aktuální 

právní úpravou je nová terminologie, neboť občanský zákoník č. 89/2012 Sb. opustil 

pojem „způsobilost k právním úkonům“ a zavedl „svéprávnost“. 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v porovnání s předchozím občanským 

zákoníkem č. 40/1964 Sb. upravil problematiku svéprávnosti podrobněji a tato se tak 

stala kvalitní hmotněprávní základnou ve vztahu k odpovídajícím procesněprávním 

předpisům. Lze jednoznačně říci, že hmotněprávní úprava svéprávnosti je základním 

kamenem celého institutu jako takového, neboť od jeho kvalitativní úrovně nutno 

odvozovat též úpravu procesní. Aktuální občanský zákoník přitom nově vychází z teze, 
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že svéprávnost je součástí přirozenoprávní složky každého jedince a jako takové proto 

není možné jakoukoli osobu svéprávnosti zbavit. Tato koncepce je plně v souladu 

s přirozenoprávní koncepcí občanského zákoníku, který umožňuje člověka ve 

svéprávnosti pouze toliko omezit. Řízení o svéprávnosti je tedy řízením statusovým, 

neboť nabytím právní moci rozsudku o omezení svéprávnosti dochází do významného 

zásahu do statusové složky člověka. S ohledem na to je samotné soudní řízení o 

svéprávnosti a jeho průběh naprosto stěžejním, neboť jeho dopady na život člověka 

následně omezeného ve svéprávnosti je velmi vážný. Soud proto musí velmi obezřetně 

zvažovat, v jakém rozsahu případně posuzovanou osobu ve svéprávnosti omezí. Je 

velmi významné řádně provést všechny důkazy a zaměřit se zejména na charakter 

duševní poruchy posuzovaného. Důležitým prvkem procesu dokazování je znalecký 

posudek, na jehož základě soud dojde ke zjištění ohledně zdravotního stavu 

posuzovaného. Ze soudní judikatury však plyne, že soudy mnohdy roli znaleckého 

posudku přeceňují a o rozsahu svéprávnosti rozhodují čistě a pouze v souladu se závěry 

znalce, bez ohledu na vlastní řádné uvážení a zhlédnutí posuzovaného. Samotná 

judikatura tuto skutečnost označuje za velkou slabinu soudní praxe. Neméně 

významnou součástí řízení o svéprávnosti je již zmíněné zhlédnutí posuzovaného. 

V tomto směru je nežádoucí současná soudní praxe, kdy nejsou jednotné názory na to, 

zda zhlédnutí musí být učiněno samotným soudcem či je možno jej učinit jinou soudní 

osobou. Po více než dvou letech od účinnosti občanského zákoníku a odpovídající 

procesní úpravy bude snad díky stanovisku Nejvyššího soudu ČR dosavadní soudní 

praxe sjednocena. 

Řízení o svéprávnosti je ze zákona spojeno s řízením o opatrovnictví, proto je 

samostatná část zaměřena i na toto řízení. V této části jsem se snažila zdůraznit význam 

volby opatrovníka, neboť tento se stává tzv. druhou rukou osoby omezené ve 

svéprávnosti. Její význam je neopomenutelný a soud proto musí pečlivě zvažovat a 

rozpoznávat případné kolidující zájmy mezi posuzovaným a potenciálním 

opatrovníkem. S ohledem na tematické zaměření rigorózní práce je samostatná část 

práce věnována rovněž řízení o přezkumu svéprávnosti, tj. o případném prodloužení 

jejího trvání. Za účelem dosažení komplexního pojetí řízení o svéprávnosti je 

samostatná část věnována také opačnému případu od omezení svéprávnosti, tj. její 

přiznání nezletilé osobě. V této části je řízení o přiznání svéprávnosti, často nazývané 
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emancipace, představeno a rozebrány jsou základní charakteristiky jeho průběhu a 

požadavky na případné vyhovění návrhu.  

Aktuální právní úprava svéprávnosti doznala v posledních letech nemalých 

změn. Ve svém celku je hodnotím spíše jako pozitivní a přikláním se k přirozenoprávní 

koncepci občanského zákoníku. Samotné řízení o svéprávnosti však skýtá velkou řadu 

úskalí, když i drobná pochybení soudu mohou vést ke vzniku vážné újmy. Zákon o 

zvláštních řízeních soudních tendoval k tomu, aby soudy nerozhodovaly o svéprávnosti 

tzv. od stolu, za tímto účelem bylo zavedeno obligatorní zhlédnutí posuzované osoby. 

V praxi však zhlédnutí často činí soudní osoby odlišné od samotných soudců, 

v důsledku čehož se dosavadní praxe toliko nezměnila. Tento faktor shledávám 

v současné soudní praxi značně nežádoucí, neboť může vést k závažnému porušení 

procesních práv posuzované osoby. Vítám každopádně snahu zákonodárce učinit řízení 

o svéprávnosti řízením osobnějším s mnohem větším důrazem na samotnou osobu 

posuzovaného, který si kupříkladu může zvolit i zmocněnce pro řízení. I přes uvedené 

nabízí aktuální problematika svéprávnosti a souvisejících řízení řadu otázek, zejména 

z oblasti soudní praxe, na něž bude potřeba v blízké budoucnosti nalézt odpovědi. 
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Abstrakt 
 

 Tato rigorózní práce si klade za cíl představit téma svéprávnosti a souvisejících 

soudních řízeních se zaměřením na procesněprávní problematiku. Svéprávnost je 

přirozenoprávní součástí existence každého člověka a nikdo ji nemůže být zbaven. 

Svéprávnosti člověk nabývá narozením a pozbývá až smrtí. Mohou ale nastat případy, 

kdy z důvodu ochrany práv a zájmů člověka je potřeba svéprávnost v určitém rozsahu 

omezit, aby člověku nevznikla újma na jeho právech. Tato rigorózní práce je rozdělena 

do deseti částí, z nichž největší prostor je věnován části zaměřené na řízení o omezení 

svéprávnosti, neboť právě toto řízení je z okruhu řízení spojených se svéprávností 

nejčastějším a rovněž nejzásadnějším, když ve svém výsledku zpravidla vede k zásahu 

do osobnostní složky fyzické osoby. Cílem rigorózní práce je podrobně popsat a 

analyzovat průběh soudního řízení o svéprávnosti, včetně jednotlivých souvisejících 

procesních institutů, se zaměřením na samotné posuzování svéprávnosti soudem. Přitom 

každá fáze soudního řízení je podrobena hluboké analýze. Zároveň se však snaží 

pojmout řízení o svéprávnosti komplexně, a tak jsou další části věnovány rovněž řízení 

o přezkumu svéprávnosti, tj. o prodloužení jejího trvání, samostatná část je věnována 

také řízení o přiznání svéprávnosti nezletilému.  

 

Neopomenutelnou součástí rigorózní práce je rovněž řízení o opatrovnictví, 

které je s řízením o svéprávnosti významným způsobem spjato. Autorka klade důraz na 

průběh řízení, obzvláště na volbu osoby opatrovníka soudem. S ohledem na novou 

právní úpravu zakotvenou zákonem č. 89/2012 Sb. jsou v rigorózní práci také 

představeny některé obtíže při vzájemném setkávání právní úpravy předchozí a 

současné. Práce zároveň uvádí připravovanou novelu občanského zákoníku a 

odpovídajících procesních předpisů a podrobuje ji kritickému hodnocení. V závěru 

autorka přichází se svými úvahami de lege ferenda a rekapituluje problematické aspekty 

řízení o svéprávnosti, tedy nejzávaznější problémy soudní praxe i případné nedostatky 

právní úpravy. Zdůrazněna je přitom zejména potřeba sjednocení dosavadní soudní 

praxe. 
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Abstract 
 

 The aim of this thesis named „Legal capacity and related legal proceedings“ is to 

introduce legal capacity and related legal proceedings with the focus on the procedural 

legislation. Legal capacity is a natural component of each natural person and it is not 

allowed to be removed. Legal capacity is acquired at birth and is retained until death. 

Sometime, due to protection of rights of a person, legal capacity might be restricted. 

This thesis is divided up into ten parts. The largerst part is focused on legal proceeding 

which lead to restriction of a person´s legal capacity, ie. restriction of an aspect of 

personal status. Nevertheless, the thesis introduces also legal proceeding leading to 

prolongation of time of legal capacity restrictions and proceeding concerning legal 

capacity of a child. 

The custody of persons limited in legal capacity and related legal proceeding are 

introduced in the thesis as well. This proceeding and proceeding of legal capacity are 

conjoined to each other, which is the reason why this subject may not be omitted. This 

part describes the process of choosing the right person as a curator. The author also 

shows that several misunderstandings and misinterpretations occured after Civil Code 

came into force on the 1st of January 2014. The author also presents her considerations 

de lege ferenda. Particular problems concerning legal proceedings of legal capacity are 

mentioned and potential solutions suggested. The author also bring her subjective 

opinion on the legal proceedings and its strong and weak points. In the end the author 

summarizes the issue of legal capacity and related legal proceedings. Previous findings 

are recapitulated. It is also emphasized that there are several questions which should be 

answered in the near future in order to remove differences in judicial practice and legal 

proceedings among courts. 
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