Veřejné opatrovnictví- nejčastější dotazy
Kontaktní osoby:
Mgr. Petra Kratochvílová, tel. 541 652 278, e-mail: kratochvilova.p@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Zina Skoupá, tel. 541 652 279, e-mail: skoupa.zina@kr-jihomoravsky.cz

V tomto příspěvku jsou zpracovány stručné odpovědi na nejčastější dotazy od veřejných opatrovníků
z obcí JMK. Agenda veřejného opatrovnictví je velmi pestrá, proto zde nelze zodpovědět vše.
V případě jakýchkoliv individuálních dotazů proto neváhejte kontaktovat výše uvedené metodičky
veřejného opatrovnictví.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
-

Kdo může funkci veřejného opatrovníka vykonávat

Veřejného opatrovníka může vykonávat pouze obec, kterou určil ve svém rozhodnutí příslušný soud.
Obcí se rozumí starosta nebo jiný jím pověřený zaměstnanec obce. Tento zaměstnanec musí splňovat
odborné předpoklady, tedy nově musí mít i zkoušku odborné způsobilosti (vyhláška č. 173/2017 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů).

-

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti- zástup za nepřítomného kolegu

Starosta ani místostarosta nejsou úředníci v pracovním poměru (dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů), zvláštní odbornou způsobilost proto prokazovat nemusí.
Jinak je tomu s úředníkem, který by zastupoval nepřítomného kolegu. V případě krátkodobého
neplánovaného zástupu tento úředník určitě může dočasně nepřítomného úředníka zastoupit i
v případě, že nemá složenou patřičnou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, neboť zcela jistě
nepřesáhne lhůtu 18 měsíců ode dne, kdy začal vykonávat předmětnou činnost.
V dalším případě, kdy tento zastupující úředník má občasné zastupování v případě dočasné
nepřítomnosti kolegy, přímo uvedeno v popisu práce, lze pokládat za více než vhodné, aby měl
složenou příslušnou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, resp. aby prokázal splnění zvláštní odborné
způsobilosti pro správní činnost, pro jejíž výkon je to předpokladem.
Úředník, který vykonává 2 nebo více správních činností v obci, kde nejsou zřízeny alespoň 2 odbory
obecního úřadu nebo kde není pověřený obecní úřad, je povinen prokázat zvláštní odbornou
způsobilost jen pro jednu správní činnost, a to takovou, kterou určí vedoucí úřadu (§ 21 odst. 4 zákona
o úřednících), ve všech ostatních případech je úředník povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost
pro každou jím vykonávanou správní činnost s tím, že u druhého a u dalších ověření vykonává zkoušku
jen ze zvláštní části.
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Podrobné informace ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti naleznete na internetových stránkách
Institutu pro veřejnou správu Praha https://www.institutpraha.cz/overeni-zoz/prihlasky-a-omluvy-kzoz/

-

Veřejnoprávní smlouvy

Způsobilost každé obce být veřejným opatrovníkem je upravena v ust. § 471 odst. 3 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Soud tak na základě tohoto zákona jmenuje
veřejným opatrovníkem obec, kde má opatrovanec bydliště. Žádná jiná obec způsobilost být veřejným
opatrovníkem nemá, respektive ani mít nemůže. Za stávajícího znění platné právní úpravy tedy zatím
není možné uzavírat veřejnoprávní smlouvy na agendu veřejného opatrovnictví. Výslovnou možnost
pro obce uzavírat veřejnoprávní smlouvy včetně novelizace několika zvláštních zákonů měl obsahovat
změnový zákon (tento zákon měl nabýt účinnosti ke dni 1. 7. 2017 – sněmovna jej však nestihla
v předchozím volebním období projednat), resp. zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti
veřejného opatrovnictví. Platná právní úprava tedy zjevně nepředpokládá, že by obec jmenovaná
veřejným opatrovníkem jakkoliv delegovala veřejné opatrovnictví na jinou obec.

SPISOVÁ DOKUMENTACE
-

Vedení spisové dokumentace

Agenda výkonu veřejného opatrovnictví je výkonem přenesené působnosti, proto by měla být řádně
vedena, aby v případě změny mohlo být v agendě pokračováno. Vše se řídí ust. § 17 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož se zakládá spis v každé věci, tj. i v agendě
veřejného opatrovnictví a zde je určeno, co má spis obsahovat.
Námi vypracované vzory základních dokumentů, které můžete při vedení spisové dokumentace využít
naleznete zde https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=354842&TypeID=2

-

Uložení originálu občanského průkazu opatrovance ve spisu

Uschování občanského průkazu opatrovance je možné v případech, kdy je nutné chránit tento doklad
před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Opatrovník v rámci naplňování těchto
povinností může rozhodnout, že OP opatrovance nechá u sebe, když by měl důvodné pochybnosti, že
jeho opatrovanec není schopen OP ochránit stejně jako průměrný občan.
Otázkou zůstává, jak dalece má být respektováno přání opatrovance mít u sebe OP a potencionálně jej
využívat při sjednávání smluv, které bude v rozporu se zájmy opatrovance. V zájmu opatrovaného
může být zamezení sjednávání smluv, které mu mohou působit újmu, a tudíž opatrovník může
zadržovat OP.
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U každého opatrovance je však nutné individuálně posoudit míru potencionálního nebezpečí
spojeného s tím, že by měl svůj OP k dispozici. O uložení OP provede veřejný opatrovník záznam do
spisu s uvedením důvodů, proč tak učinil.

-

Skartační znak a lhůta u spisové dokumentace

Dle vyjádření oddělení předarchivní péče Moravského zemského archivu se může u spisů agendy
veřejného opatrovnictví používat i nadále skartační znak a lhůta V/15, kterou jsme doporučovali již na
metodických dnech konaných na podzim 2017. Ve vzorech zveřejněných na Ministerstvu vnitra ČR je
sice uvedeno S/15, stěžejní je však skartační lhůta 15 let- skartační znak je pouze doporučující a vychází
ze zkušeností archivářů se spisovou dokumentací příslušné agendy. Tvorba spisového plánu je vždy
v kompetenci jednotlivých obcí, které si ho vytvářejí podle svých provozních potřeb. Pokud tuto lhůtu
neurčí jiný zákon, tak se vždy vychází z praktických zkušeností a potřeb konkrétní obce (za předpokladu,
že si uvedenou skartační lhůtu dokáže původce zdůvodnit).

-

Záznamy o průběhu výkonu veřejného opatrovnictví

Tyto záznamy by měly být součástí spisové dokumentace opatrovance. Do tohoto dokumentu si
veřejný opatrovník zapisuje průběh výkonu veřejného opatrovnictví, např. záznamy o kontaktu
s opatrovancem, co bylo obsahem jednání, doprovázení opatrovance na úřady, souhlasy s poskytnutím
zdravotních služeb a další záznamy, které by mohly být pro kvalitní výkon této agendy důležité. Je
třeba, aby zde bylo vždy uvedeno datum a nejlépe i čas. Pečlivé vedení těchto zápisů může v budoucnu
předejít různým komplikacím a nejasnostem a může být dobrou pomůckou také při zastupování
pověřené osoby v době její nepřítomnosti.

-

Přechod opatrovnictví a s tím spojená administrativa

Ohledně předání spisu v případě, kdy dojde k ukončení veřejného opatrovnictví při přechodu
opatrovnictví (rozhodnutím soudu) na jinou obec nebo fyzickou osobu, je zpracován předávací
protokol, kde musí být výčet předávaných dokumentů. Je vhodné předat pouze zásadní dokumenty
v originále, přičemž obec si pro svou potřebu vyhotoví kopie předávaných originálních dokumentů (pro
případné pozdější dokazování). Mezi zásadní dokumenty patří: listina opatrovníka a rozsudek soudu,
smlouvy (nájemní, úvěrové, o založení účtu, pracovní, na sociální služby atd.), registrační listy od lékařů,
nabývací listiny, doklady o příjmech (výměry důchodu) apod. Dále je vhodné vyhotovit dokument se
základními informacemi o opatrovanci a jeho situaci (např. osobní list opatrovance).
V této souvislosti je nutné připomenout povinnost vyhotovit soupis spravovaného jmění. Prvotní
soupis spravovaného jmění, který opatrovník vyhotoví do 2 měsíců od převzetí funkce a konečný
soupis, který je potřeba vyhotovit v případě skončení funkce či při úmrtí opatrovance (dle ust. § 485
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
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FINANCE A MAJETEK
-

Příspěvek na výkon agendy veřejného opatrovnictví

Jedná se o příspěvek na výkon přenesené působnosti. Není účelově vázán a nepodléhá tedy zúčtování.
Má sloužit především na krytí provozních nákladů agendy a také např. na částečné pokrytí mzdových
nákladů zaměstnance obecního úřadu zaměstnaného na pozici veřejného opatrovníka.
Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich
nahlášeného počtu k rozhodnému dni. Obdrží tedy příspěvek ve výši 29 000,-Kč na opatrovance za rok
(dle ust. § 62 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Ke změnám
v počtu opatrovanců v průběhu roku se již nepřihlíží, při snížení jejich počtu se příspěvek nevrací.

-

Hospodaření s financemi opatrovance

V případě, že je opatrovanec příjemcem invalidního či starobního důchodu, dávek státní sociální
podpory nebo má ještě další příjmy, je třeba zajistit zasílání těchto prostředků na bankovní účet. Je
třeba zabezpečit, aby bylo možné s těmito prostředky přehledně disponovat ve prospěch opatrovance
tak, aby bylo hospodaření transparentní.
Jako nejlepší možnost se nabízí zřízení samostatného bankovního účtu opatrovance. Dalším vhodným
řešením může být založení vlastního podúčtu opatrovance k účtu obce (veřejného opatrovníka). V
tomto případě je však třeba dbát na to, aby byly prostředky konkrétních opatrovanců snadno
rozlišitelné.
Poskytovatel sociálních služeb nemůže hospodařit s financemi opatrovance, nemá pro tuto činnost
žádné zákonné oprávnění, ani hmotnou zodpovědnost. V případě, že je opatrovaný umístěn v zařízení
pobytové sociální služby či dlouhodobě hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, je třeba potřebné
finanční prostředky poukazovat do tohoto zařízení v součinnosti s pověřenými pracovníky tohoto
zařízení, mít o všem přehled a mít vše řádně zdokladované. Zařízení nemůže suplovat funkci veřejného
opatrovníka.
Vyúčtování úhrad za poskytované služby musí být přehledné a dostatečně podrobné tak, aby z něj bylo
patrné, o jaké úhrady a za jaké poskytnuté služby se přesně jedná. Vše se odvíjí od kvalitní spolupráce
a komunikace veřejného opatrovníka s pověřenými pracovníky z daného zařízení.

-

Úmrtí opatrovance, který byl klientem pobytové sociální služby – jeho majetek

Smrtí opatrovance opatrovnictví zaniká. Opatrovník, jehož funkce takto skončí, doručí konečné
vyúčtování správy jmění soudu, popřípadě také soudnímu komisaři jmenovanému v řízení o
pozůstalosti (ust. § 485 odst. 3 občanského zákoníku). Spravované jmění pak předá příslušné osobě
podle okolností, například dědici, nebo správci pozůstalosti.
V některých zařízeních však vzniká problém s uskladněním hmotného majetku, který po zemřelých
klientech v zařízení zůstal a hromadí se (např. nábytek, televize). Tento stav je pro zařízení zátěží a
problémem, např. z důvodu dodržování protipožárních předpisů. V těchto případech je vhodné tento
hmotný majetek předat příslušenému notáři do úschovy a další postup nechat na něm. Problematika
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postupu při řešení vydávání dědictví po zemřelém klientovi umístěném v pobytovém zařízení sociálních
služeb není v současnosti ošetřena v žádném právním předpisu. Metodika i námi navržený postup jsou
pouze doporučující. Vše tedy zůstává spíše na dohodě mezi veřejným opatrovníkem a zařízením.

PRAKTICKÝ VÝKON FUNKCE VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA
-

Uzavírání smluv za opatrovance

Veškeré smlouvy zavazující opatrovance k trvajícímu či opakovanému plnění mohou být veřejným
opatrovníkem uzavírány na maximální dobu 3 let. V případě, že veřejný opatrovník chce uzavřít za
opatrovance smlouvy na dobu delší než jsou 3 roky (např. smlouvu o poskytování pobytové sociální
služby na dobu neurčitou), může tak učinit pouze se schválením příslušného soudu. Další neběžná
právní jednání, která nemůže opatrovník za opatrovance učinit sám a potřebuje k nim souhlas
opatrovnické rady (je-li zřízena) či soudu jsou uvedena v ust. § 480-483 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

-

Poskytování zdravotní péče osobám omezeným ve svéprávnosti

Tato problematika je upravena v zákoně č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů a v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud jde o běžný zákrok (např. vyšetření, jednoduchá ošetření) a osoba omezená ve svéprávnosti
takový zákrok chápe, lze jej provést na základě jejího souhlasu.
V případě, že jde o složitější zákrok (např. operace), o němž si však je osoba omezená ve svéprávnosti
schopna učinit nějaký úsudek, ne však dostatečný natolik, aby postačoval její souhlas, je vyžadován
souhlas opatrovníka. Názor osoby omezené ve svéprávnosti ale musí být zohledněn. Za situace, kdy
osoba omezená ve svéprávnosti takovému zákroku vážně odporuje, byť s ním její opatrovník souhlasí,
je vyžadován souhlas soudu. K zákroku, který osoba omezená ve svéprávnosti nechápe, ani si o něm
není schopna učinit úsudek, postačí souhlas opatrovníka.
Jedná-li se o zákrok zanechávající trvalé, neodvratitelné a vážné následky (např. amputace končetiny)
nebo zákrok spojený s vážným nebezpečím pro život či zdraví (např. vysoce rizikový léčebný výkon), je
k zákroku nutné přivolení soudu.
Toto však neplatí, je-li třeba zasáhnout okamžitě za účelem záchrany života nebo zamezení vážného
poškození zdraví. V těchto případech lze člověku poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu. Jde o
léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností
k vážnému poškození zdraví pacienta nebo pokud se jedná o zdravotní služby nezbytné k záchraně
života nebo zamezení vážného poškození zdraví.
V ostatních případech neodkladné péče (kdy osoba není bezprostředně ohrožena na životě ani zde není
riziko vážného poškození zdraví) a v případech akutní péče je zapotřebí souhlas opatrovníka. Když jej
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nelze bezprostředně opatřit, rozhodne o poskytnutí zdravotních služeb ošetřující zdravotnický
pracovník.

-

Schvalování právních jednání soudem

V případě, že nejde o běžné záležitosti (jedná se tedy o neběžná právní jednání), musí tato jednání
veřejný opatrovník nechat schválit příslušným soudem (výčet těchto neběžných právních jednání je
obsahem ust. § 480-483 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Návrh
na schválení právního jednání podává opatrovník písemně opatrovnickému soudu. Většina
opatrovnických soudů odmítá schvalovat opatrovníkovo jednání ve fázi záměru a schvalují již učiněná
právní jednání. V tomto se tedy praxe jednotlivých soudů liší, proto doporučujeme předem
zkontaktovat příslušný soud a domluvit si postupy v konkrétních situacích.

-

Odpovědnost opatrovníka za škodu způsobenou opatrovancem

Opatrovník může být povinen nahradit škodu spolu s opatrovancem v případě, že nad ním zanedbal
náležitý dohled. Je však povinen dohledu pouze v rozsahu opatrovnictví, jeho zavinění lze tedy naznat
pouze při zanedbání opatrovnických povinností.
V souvislosti s tímto je potřeba zmínit důležitost psaní záznamů o průběhu výkonu veřejného
opatrovnictví. V případě udržování pravidelného kontaktu s opatrovancem a pečlivém vedení záznamů
o této činnosti je v případě potřeby snadnější dokázat řádné plnění funkce veřejného opatrovníka a
předejít tak případným nepříjemnost a následkům spojeným s potenciální možností způsobení škody
opatrovancem třetí osobě (ust. § 2921 občanského zákoníku hovoří o náhradě škody škůdcem a
zároveň i tím, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled). V praxi jsme se však s náhradou škody veřejným
opatrovníkem za škodu způsobenou opatrovancem dosud nesetkali.
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