
VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ 

 

Opatrovník je jmenován osobě, která trpí duševní poruchou či jinou nemocí, 

vlivem které si není schopna uspokojovat své životní a osobní potřeby a svým 

neuváženým jednáním může způsobit újmu sobě nebo okolí. Opatrovníka 

ustanoví soud, který může omezit svéprávnost osoby. 

Člověk nemůže být zcela zbaven svéprávnosti,  omezení svéprávnosti je skutečně 

až krajní řešení. K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož 

se to týká. Znamená to, že toto opatření prokazatelně musí být pro člověka 

přínosem, že výhody z tohoto opatření musí převážit nad nevýhodami. 

Rozsah omezení svéprávnosti je vždy stanoveno soudem. V rozsudku je uveden 

konkrétní a konečný výčet úkonů, resp. právního jednání, které člověk není 

oprávněn činit.  

 

 

Opatrovník, jakmile se dozví, že byl soudem ustanoven opatrovníkem, se musí 

seznámit s rozsudkem soudu o omezení svéprávnosti opatrovance. 

Úkolem opatrovníka, jako zákonného zástupce osoby omezené ve svéprávnosti, 

je zajímat se o opatrovance, chránit jeho zájmy, dbát na jeho zdravotní stav, 

starat se o naplnění jeho práv. Osoba je zastupována opatrovníkem v těch 

právních jednáních, které podle rozhodnutí soudu není schopna činit. Opatrovník 

řeší s opatrovanci např. otázky bydlení, finanční možnosti, pohledávky – 

exekuce, půjčky, kontakty s  úřadem práce, nákupy, vyřizování osobních dokladů. 

Opatrovanci mají potřebu se svým opatrovníkem řešit i záležitosti každodenního 

života. 



Kontakt mezi opatrovníkem a opatrovancem probíhá dle potřeby, a to buď na 

úřadě anebo je navštíví v místě bydliště, popř. v zařízení, ve kterém jsou 

momentálně umístěni anebo pokud vlastní mobilní telefon, tak telefonicky. 

Opatrovník o své činnosti a hospodaření s finančními prostředky, s majetkem 

opatrovanců, podává pravidelně jednou ročně zprávy příslušnému soudu.  

Opatrovníkem bývá zpravidla osoba z okruhu rodiny opatrovance nebo jeho 

blízkých osob. Veřejným opatrovníkem je obec ustanovena soudem až poté, co 

soud nenalezl vhodnou osobu, kterou by ustanovil opatrovníkem. 

Město Vlašim je veřejným opatrovníkem pro opatrovance, kteří mají místo 

pobytu ve Vlašimi. V roce 2020 vykonávalo opatrovnictví u 9 osob, které žijí ve 

Vlašimi, nemají žádnou vhodnou blízkou osobu, která by funkci opatrovníka 

mohla vykonávat. 

Veřejným opatrovníkem je určen zaměstnanec odboru sociálního a zdravotního. 

 

 


