
 
 
 
 
Svéprávnost fyzické osoby a její omezení 
 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva práce a sociálních 
věcí 
 
Termín: 10. listopadu 2022, 9:00-15:30, online 
 
Cena: 1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro 
ostatní účastníky mimo cena s DPH 2.166 Kč) 
 
Lektor: Mgr. Radka Vacová, Ph.D. 
advokátka s mnohaletými zkušenostmi specializující se na soukromé právo, lektorka na 
Vysoké škole podnikání a práva, autorka řady odborných příspěvků a publikací 

 
Cíle kurzu 
Vzdělávací program si v prvé řadě klade za cíl analyzovat současný stav právní úpravy 

svéprávnosti a jejího omezení podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Na úvod je účastníkům představen institut svéprávnosti osoby, včetně problematiky 
svéprávnosti nezletilých dětí se zaměřením na rozpoznání přiměřené rozumové a 
volní vyspělosti nezletilých. Jsou vysvětleny všechny způsoby nabytí plné svéprávnosti 
osoby, možnost a konkrétní podmínky emancipace nezletilých.  

Dále je podrobně rozebrána možnost omezení svéprávnosti zletilé osoby včetně 
podmínek omezení. Účastníci se dozví, jaká právní jednání může osoba omezená na 
svéprávnosti učinit, a jaké jsou následky v případě jednání, v jejichž oblasti je osoba 
omezena.  

S účastníky kurzu jsou analyzovány jednotlivé formy možných výroků soudu omezující 
svéprávnost osoby. Správné pochopení rozsahu omezení je stěžejní, neboť právě v této 
oblasti je osoba poté zastoupena opatrovníkem. Rozborem formulací výroku o omezení 
svéprávnosti je možné předejít případným excesům z oprávnění opatrovníka.  

Vedle samotného omezení svéprávnosti jsou účastníkům vysvětleny podpůrná opatření 
k omezení svéprávnosti, což jsou mírnější prostředky k řešení situací osob se sníženou 
volní nebo rozumovou schopností. Opatrovník fyzické osoby je jedním z okruhu osob, které 
jsou s opatrovancem v častém kontaktu, a může to být právě on, kdo navrhne namísto 
omezení svéprávnosti jinou formu pomoci, méně zasahující do práv každého jedince.  

Jedním z mírnějších opatření vedle zásahu do svéprávnosti osoby je tzv. opatrovnictví bez 
omezení svéprávnosti. Účastníkům je představena judikatura vyšších soudů ČR, která 
podrobně rozebírá, na které situace je tento institut vhodné použít, a na které již ne.  

Vzhledem ke skutečnosti, že následkem omezení svéprávnosti je opatrovnictví této osoby, 
zahrnuje tento kurz také tuto problematiku. Zastoupení v hmotněprávní rovině upravené 
občanským zákoníkem a v procesní rovině dalšími právními předpisy je velmi často 
vykonáváno obcí jako posledním subjektem, na nějž může dopadnout opatrovnictví fyzické 
osoby. Uvedená agenda je značně komplikovaná, a to zejména z důvodu rozsahu oblastí, v 
níž je opatrovník oprávněn jednat jménem a na účet opatrovance. Česká právní úprava 
rovněž zakomponovala institut opatrovnické rady, který je nesprávně opomíjen.    



Nedílnou součástí bude také rozbor základních práv a povinností opatrovníka podle 
důvodu jeho ustanovení. V rámci kurzu jsou zdůrazněna právní jednání, k nimž není 
opatrovník oprávněn bez souhlasu soudu, případně vůbec. Diskutovanou problematikou 
v této oblasti jsou například lékařské zákroky, s nimiž může v některých případech souhlasit 
sám opatrovanec, v některých případech opatrovník, a jindy je vyžadován souhlas 
opatrovnického soudu. Mimo právní jednání má opatrovník další povinnosti, které budou 
v rámci kurzu diskutovány, např. kontakt s opatrovancem a jeho četnost. Opatrovník musí 
dále plnit formální povinnosti, např. vedení spisu. 

Samostatnou pozornost si zaslouží rovněž výběr osoby vhodné pro ustanovení 

opatrovníkem a zákonné preference osob blízkých a fyzických před obcí. V neposlední 
řadě bude analyzován vztah opatrovníka, opatrovance, opatrovnické rady a soudu. 
Pozornost bude věnována také specifické situaci veřejných opatrovníků, kteří tuto funkci 
musí vykonávat, pakliže není vhodnější osoby.   
 
Obsah kurzu: 

 
1) Svéprávnost fyzické osoby 

• svéprávnost nezletilého, postupné nabývání svéprávnost 

• svéprávnost zletilého člověka 

• deliktní způsobilost člověka 

• omezení svéprávnosti 

• podpůrná opatření při zachování svéprávnosti 

• opatrovnictví bez omezení svéprávnosti 

• právní jednání osoby omezené na svéprávnosti 

• odpovědnost za škodu osoby omezené na svéprávnosti  

 
2) Osoba opatrovníka    

• výběr vhodné osoby    

• preference fyzické zejména blízké osoby před obcí    

• která obec má opatrovnictví vykonávat – rozbor názorů a právní úpravy    

• kdo vykonává opatrovnictví jménem obce?       

 
3) Opatrovnická rada    

• důvody ustanovení opatrovnické rady    

• složení opatrovnické rady   

•  kompetence opatrovnické rady    

• vztah opatrovance, opatrovníka, opatrovnické rady a soudu  

•  dohled soudu   

•  dvojí kontrola právního jednání opatrovníka opatrovnickou radou, právní 

jednání opatrovníka podmíněné souhlasem opatrovnické rady    

•  řešení situací, kdy opatrovnická rada není dosud ustanovena      

 

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat 
(max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail vacova@kolumbuspm.cz 

 


