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      OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI  

 

Co je to omezení svéprávnosti? 

I když je člověk určitým způsobem omezen (např. nemůže sám rozhodovat ve věcech 

majetkových či o zdravotní péči), stále může jednat v běžných věcech, třeba nakupovat 

potraviny. 

Člověk nemůže být svéprávnosti zcela zbaven, možné je pouze omezení. V kterých 

oblastech přesně má za člověka jednat opatrovník, o tom rozhodne soud1. 

 

K čemu je omezení svéprávnosti dobré, pokud je člověk v pobytové sociální službě? 

I v sociální službě se člověk musí rozhodovat o mnohých věcech, některé z nich jsou 

právním jednáním, jiné nikoli. Může se jednat např. o: 

- smlouvu o poskytnutí sociální služby 

- vyřizování sociálních dávek 

- řešení exekuce 

- ne/souhlasy v péči o zdraví 

- manipulace s běžným účtem 

- jednání s úřady atd. 

 

Pokud je potřeba řešit jakoukoli takovou věc v klientově životě a klient není schopen 

takovému úkonu porozumět s ohledem na svůj zdravotní stav, není takový úkon platný. 

Každý je však způsobilý mít práva a ta nemohou být omezena (důstojnost, právo na 

soukromí atd…) Klient si bez ohledu na ne/omezení svéprávnosti vždy může sám 

rozhodovat o tom, co si vezme na sebe, zda půjde na procházku, co bude jíst apod. 

 
1 Příklad rozhodnutí soudu:  

není způsobilá: 

- činit právní jednání, jehož majetková hodnota přesahuje 200,-Kč 

- uzavírat smlouvy a zavazovat se k plnění přesahující 200,-Kč 

- právně jednat v souvislosti s vyřizováním důchodu, dávek SSP a jiných sociálních dávek 

- právně jednat při vyřizování osobních dokladů 

- právně jednat v pracovněprávních vztazích 

- rozhodovat o poskytování zdravotních služeb, popř. v důsledcích jejích poskytnutí 

Pozn.: v uvedených oblastech tedy bude jednat za klienta opatrovník  
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Jak takové omezení svéprávnosti obvykle probíhá? 

nebo           

1. rodina (blízká osoba) klienta nebo Domov podá návrh (podnět) na omezení 

svéprávnosti klienta2 

2. soud zahájí řízení a ustanoví OPATROVNÍKA PRO ŘÍZENÍ o omezení 

svéprávnosti (to je člověk, který hájí zájmy klienta v ŘÍZENÍ, dohlíží na to, aby 

bylo vše v pořádku) 

3. soudní znalec navštíví klienta popovídá si s ním, zjistí podstatné informace o 

zdravotním stavu klienta, které souvisí s omezením svéprávnosti 

4. soud rozhodne o omezení svéprávnosti a klientovi ustanoví OPATROVNÍKA 

 

Opatrovníkem může být: 

- osoba příbuzná klienta (sourozenec, rodič apod.), nebo i jiná fyzická osoba (např. 

soused, kamarád apod.), v takovém případě je opatrovníkem soukromá osoba;  

- nebo obec (veřejný opatrovník), v níž má klient bydliště. Jde o situaci, kdy klient 

nemá příbuznou nebo jinou osobu, která by mohla být ustanovena opatrovníkem a 

zároveň by souhlasila se svým ustanovením do funkce opatrovníka.  

 

Opatrovníkem NEmůže být: 

- poskytovatel sociální služby (v tomto případě Domov V Podzámčí). 

 

 

Kontaktní osoba v Domově V Podzámčí pro řešení svéprávnosti u klientů: 

Mgr. Soňa Vodičková, sociální pracovnice 

Palackého 165 

503 51 Chlumec nad Cidlinou 

e-mail: metodik@domov-podzamci.cz 

mob.: 601 326 550 

 
2 uvede se označení podání (podnět na omezení svéprávnosti/návrh na omezení svéprávnosti), 

kdo je navrhovatel, kdo má být posuzovaný, komu je adresováno (okresní soud dle trvalého 

bydliště posuzovaného), proč se navrhovatel domáhá omezení svéprávného (např. psychiatrická 

diagnóza apod. včetně popsání schopností jako je čtení, psaní, porozumění hodnotě peněz, 

porozumění sdělovanému, schopnost srozumitelně sdělovat informace, schopnost postarat se o 

sebe apod.)  

- k podání se připojí také lékařská zpráva, ideálně vyhotovená ošetřujícím psychiatrem 

- je užitečné uvést větu ve smyslu toho, že není vhodné předvolávat posuzovaného na jednání 

soudu a navrhuje se zhlédnutí posuzovaného v sídle navrhovatele/v místě pobytu posuzovaného 

(netřeba pak „trápit“ člověka cestami na okresní soud, změnou prostředí apod.) 

- dále se uvede osoba, která se navrhuje jako opatrovník včetně odůvodnění 
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