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ZMĚNY V POJETÍ SVÉPRÁVNOSTI A 
OPATROVNICTVÍ OD R. 2014

1. Opatrovnictví může a nemusí být spojeno s omezením svéprávnosti

2. K omezení svéprávnosti může dojít pouze pokud nepostačuje žádné 
mírnější opatření

3. I člověk omezený ve svéprávnosti může činit běžná jednání každodenního 
života nebo neběžná jednání, pokud si nimi nezpůsobí újmu

4. Opatrovník již nerozhoduje za člověka, ale spolu s ním (příp. musí dodržet 
tzv. vysvětlovací povinnost)

5. Zákon upravuje základní povinnosti opatrovníka, např. povinnost dbát o 
zdravotní stav opatrovance

6. Opatrovník musí být v pravidelném kontaktu s opatrovancem (v případě 
jeho pobytu v ústavním zařízení alespoň jedou za 3 měsíce)

7. Pro kontrolu opatrovníka může vzniknout opatrovická rada

8. Zákon upravuje některá jednání, které nesmí učinit opatrovník bez 
souhlasu opatrovnické rady nebo soudu,

9. Veřejní opatrovníci musí absolvovat vzdělávání a zkoušku

10. Je zajištěn příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví
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DALŠÍ ZDROJE

• Zprávy a stanoviska z šetření výkonu veřejného opatrovnictví na 
https://eso.ochrance.cz/

• Doporučení Jak chránit práva rodičů s psychosociálním postižením 
a jejich dětí

• Výzkum Křižovatky autonomie. Praxe soudů při rozhodování o 
podpůrných opatřeních

• Série  Omezení svéprávnosti – mýty a fakta a Opatrovnictví – mýty a 
fakta

• Doporučení Očkování klientů s podpůrným opatřením a klientů se 
sníženou schopností rozhodování

• Výzkum „Křižovatky ochrany. Zkušenosti obcí při ochraně 
zranitelných dospělých“ (podzim 2021)

• Veřejné opatrovnictví – praktický průvodce a rádce úředníka
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https://eso.ochrance.cz/
https://www.ochrance.cz/uploads-import/CRPD/Doporuceni/2020_26_Doporuceni-rodice.pdf
https://www.ochrance.cz/uploads-import/CRPD/Vyzkumy/2018_61_Vyzkum-svepravnost.pdf
https://zh-cn.facebook.com/verejny.ochrance.prav/posts/3198196253561362
https://www.facebook.com/verejny.ochrance.prav/photos/?tab=album&album_id=3223578061023181
https://www.ochrance.cz/aktualne/ockovani_klientu_zarizeni_zdravotnich_a_socialnich_sluzeb_se_snizenou_schopnosti_rozhodovani_nebo_s_podpurnym_opatrenim/doporuceni-ockovani.pdf
https://www.mvcr.cz/soubor/verejne-opatrovnictvi-prakticky-pruvodce-a-radce-urednika.aspx

