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Vysvětlíme, kdy a jak soud rozhoduje o omezení svéprávnosti a jak se můžete bránit, když 

s rozhodnutím nesouhlasíte. Pokud soud omezí Vaši svéprávnost, ustanoví Vám opatrovníka. 

 
Kdy mě soud může omezit ve svéprávnosti?  

Soud může omezit Vaši svéprávnost jen v nejvážnějších nezbytných případech, pokud 

▪ máte trvalé obtíže s právním jednáním, protože máte duševní poruchu (například duševní 

onemocnění, mentální postižení nebo poruchu autistického spektra), 

▪ hrozí Vám opravdová a závažná újma 

▪ a nestačí mírnější způsob ochrany (nápomoc podpůrce, zastoupení členem domácnosti). 

O ostatních druzích podpory více v letáku Podpora v právním jednání. 

Soud Vás omezí ve svéprávnosti, aby ochránil Vaše práva a zájmy a abyste měli opatrovníka, 

který bude v určitých věcech jednat za Vás. 

Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti musí být napsané přesně podle Vaší životní situace, 

zachované schopnosti právně jednat a Vašich potřeb. 

 
Který soud povede řízení? 

Řízení povede a rozhodne okresní soud, většinou podle místa, kde skutečně bydlíte. 

 
Kdo je v řízení před soudem „posuzovaný“ / „posuzovaná“? 

V řízení o Vaší svéprávnosti o Vás soud mluví jako o „posuzovaném“ („posuzované“). 

 
Jak se zahajuje řízení? 

Návrh na zahájení řízení může podat kterýkoliv člověk (například příbuzný, partner, ošetřující 

lékař), státní orgán, zdravotní ústav (třeba psychiatrická nemocnice) nebo poskytovatel sociálních 

služeb, ve výjimečných případech i státní zastupitelství. 

Tomu, kdo podal návrh, se říká navrhovatel. Navrhovatel se stává účastníkem řízení. Soud 

ho předvolává na jednání a doručuje mu rozhodnutí. 

 

Z návrhu musí být jasné 

▪ kdo ho podává, 

▪ kterému soudu, 

▪ čí svéprávnost a z jakých důvodů by měla být omezena 

▪ a že není možné využít mírnější opatření. 
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Soud může navrhovateli uložit, aby předložil lékařskou zprávu o duševním stavu posuzovaného. 

Soud může zahájit řízení i sám, když se dozví, že je to potřeba. Kdokoli také může soudu dát 

podnět k zahájení řízení, tedy oznámit soudu, kdo a proč potřebuje omezení svéprávnosti. 

Ten, kdo podá podnět, se ale nestane účastníkem řízení. 

 
Opatrovník pro řízení a zmocněnec 

Když soud rozhoduje o omezení Vaší svéprávnosti, musíte mít u soudu svého zástupce. Zástupcem 

je opatrovník pro řízení. Kromě toho můžete mít také zmocněnce. 

 
Soud Vám musí dát opatrovníka pro řízení. Ten Vás v řízení zastupuje a chrání Vaše práva. 

Můžete si vybrat toho, kdo bude opatrovníkem pro řízení (například někoho z Vaší rodiny, 

pracovníka sociální služby). 

Pokud si nikoho nevyberete, soud Vám přidělí advokáta. 

Opatrovník pro řízení je někdo jiný než opatrovník, kterého Vám soud jmenuje, pokud 

Vás omezí ve svéprávnosti. Úloha opatrovníka pro řízení končí se skončením řízení 

o svéprávnosti. 

 
Kromě opatrovníka pro řízení si můžete zvolit také svého zmocněnce (například 

příbuzného, partnera, klíčového pracovníka), kterému udělíte plnou moc. 

Plná moc je prohlášení, kterým dáte najevo, že Vás někdo bude zastupovat ve vymezených 

oblastech (zde v řízení o omezení svéprávnosti) a vymezeném rozsahu. 

 

 
Dokazování 

Soud rozhoduje podle důkazů, které mu předloží účastníci řízení (Vy nebo navrhovatel), nebo které 

si zajistí sám. 

Mezi důkazy patří například Váš výslech a zhlédnutí, výslech svědků nebo ošetřujícího lékaře nebo 

znalecký posudek. 

 
Zhlédnutí a výslech 

Soud by Vás měl vyslechnout, ledaže se výslech nedá provést vůbec nebo by mohl zhoršit Váš 

zdravotní stav. Pokud si to přejete, soudce Vás musí vyslechnout. 

Soudce Vás vždy musí vidět (zhlédnout), i kdyby Vás nevyslechl. Soudce buď přijde za Vámi 

(tam, kde bydlíte), nebo se na Vás podívá během jednání v soudní síni. 

Soud by měl všemi dostupnými a vhodnými dorozumívacími prostředky zjistit, co si myslíte 

a přejete a v jaké jste situaci. 



3 

 
Znalecký posudek a výslech znalce 

Znalecký posudek musí soud nařídit vždy, ledaže jedná o prodloužení doby omezení Vaší 

svéprávnosti a je zjevné, že se Váš stav nezlepšil. Znalecký posudek by ale neměl být jediným 

důkazem. 

Soudní znalec je lékař (většinou psychiatr). Vyšetří Vás, prostuduje Vaši zdravotní dokumentaci 

a informace uvedené v soudním spisu. Ve výjimečných a odůvodněných případech, zejména 

kdybyste odmítli ke znalci přijít do ordinace, může znalec navrhnout, aby Vás soud kvůli vyšetření 

umístil do zdravotnického zařízení, nejdéle však na 4 týdny. 

Ve znaleckém posudku znalec popíše výsledky odborného vyšetření a zodpoví otázky soudu. 

Hlavním úkolem znalce je stanovit, jestli máte trvalou duševní poruchu, která Vám brání 

samostatně právně jednat, a určit, ve kterých oblastech. 

 
Co když nesouhlasím se znaleckým posudkem? 

Když nesouhlasíte se znaleckým posudkem, můžete soudu poslat své výhrady nebo navrhnout, 

aby nechal vypracovat revizní posudek. Podrobnosti najdete v letáku Znalci. 

 
Výslech svědků a ošetřujícího lékaře 

Svědky můžete navrhnout Vy (nebo navrhovatel) nebo o jejich výslechu rozhodne sám soud. 

Svědkem může být například někdo z Vaší rodiny, partner, soused nebo zaměstnanec 

poskytovatele sociální služby, kterou využíváte. 

Soud může vyslechnout i Vašeho ošetřujícího lékaře. 

 
Jednání nebo jiný soudní rok 

K projednání věci musí soud nařídit jednání. 

 
Jednání probíhá v budově soudu a soud k němu předvolá všechny, kdo se ho mají účastnit. 

Na jednání soud provede důkazy (vyslechne Vás, znalce, svědky, přečte listinné důkazy). 

 
Soud ale také může rozhodnout, že bude jednat jinde než v budově soudu a mimo obvyklé 

úřední hodiny. Například u Vás doma nebo v zařízení, kde žijete, a v době, která je pro Vás 

nejvhodnější. Tomu se říká jiný soudní rok. Jiný soudní rok také můžete sami navrhnout. 

Při jiném soudním roku soud vyslechne účastníky, ale zpravidla neprovádí důkazy. 

 

https://www.ochrance.cz/letaky/znalci/znalci.pdf
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Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti 

Nikdo nesmí být svéprávnosti zbaven úplně, dá se jen v určitých oblastech omezit. 

Nikdo také nesmí být omezen právně jednat v běžných záležitostech každodenního života 

(např. drobný nákup jídla nebo drogerie, nákup jízdenky MHD, časopisu, vstupenky do kina nebo 

na fotbalový zápas). 

Soud ve výroku rozsudku o omezení svéprávnosti: 

▪ vyjmenuje oblasti, ve kterých už nejste schopni sami právně jednat a ve kterých proto Vaši 

svéprávnost omezuje (například tak, že nemůžete uzavírat smlouvy v hodnotě nad určitou 

částku, nemůžete nakládat s nemovitým majetkem, nemůžete sami žádat o občanský průkaz 

nebo podat žádost o důchod), 

▪ vymezí dobu, po kterou se svéprávnost omezuje (viz dále), 

▪ a jmenuje opatrovníka. Ten za Vás bude jednat (zastupovat Vás) v oblastech, ve kterých již 

nemůžete jednat sami. 

V odůvodnění rozsudku musí soud své rozhodnutí průkazně a jasně vysvětlit. Například objasní, 

proč omezil svéprávnost v jednotlivých oblastech, proč se nedalo využít jiné mírnější opatření 

a proč jmenoval konkrétního opatrovníka. 

 

Soud rozsudek o omezení svéprávnosti sepíše a pošle ho Vám a dalším lidem. Například 

Vašemu opatrovníkovi pro řízení, zmocněnci nebo opatrovníkovi, kterého rozsudkem 

jmenoval. Měl by to udělat do 30 dnů po tom, co o omezení svéprávnosti rozhodl. 

Rozsudek je většinou napsaný složitým právním jazykem, mluví o zákonech nebo odborných 

lékařských vyjádřeních. Proto si někteří lidé, kterým soud omezil svéprávnost, nemohou nebo 

nedokážou rozsudek sami přečíst nebo ho bez podpory jiného člověka úplně pochopit. Soud Vám 

proto musí srozumitelně, jednoduše a vhodným způsobem vysvětlit, co v rozsudku je. Může také 

pověřit někoho jiného, aby Vám rozsudek vysvětlil, například Vašeho opatrovníka. 

 
Co znamená rozsudek o omezení svéprávnosti? 

Můžete dál samostatně dělat to, v čem Vás soud ve výroku rozhodnutí výslovně neomezil. 

Například když neomezil Vaše volební právo, můžete dál volit nebo ve volbách kandidovat. 

Můžete jednat také v oblastech, ve kterých Vás soud omezil, pokud si tím nepůsobíte újmu. Vaše 

jednání může také zpětně schválit Váš opatrovník nebo Vy sami, když Vám soud vrátí svéprávnost. 

Pokud jste právně jednali v oblasti, ve které jste omezeni, může být Vaše jednání považováno 

za neplatné (například když to namítne Váš opatrovník nebo pokud se Vaše jednání zjevně příčí 

dobrým mravům). Za jednání v rozporu s rozsudkem Vám nehrozí nic jiného. (Například když jste 

omezeni ve svéprávnosti tak, že nesmíte nakládat s částkou nad 200 Kč, a přesto si koupíte mobilní 

telefon za 3 000 Kč.) To ale neplatí, když vědomě zneužijete situaci a spácháte tak podvod. 

Pokud si nejste jisti, co pro Vás vyplývá z rozhodnutí soudu, poraďte se se svým opatrovníkem 

pro řízení (advokátem) nebo opatrovníkem.  
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Ustanovení opatrovníka 

Když soud omezí Vaši svéprávnost, vždy Vám současně jmenuje opatrovníka. Tedy určí člověka, 

který za Vás bude právně jednat ve věcech, ve kterých soud omezil Vaši svéprávnost. Z letáku 

Opatrovník se dozvíte víc o výběru opatrovníka, kdo jím může být a co může a nesmí dělat. 

 
Co když nesouhlasím s omezením svéprávnosti? 

Když nesouhlasíte s rozsudkem, kterým Vás soud omezil ve svéprávnosti, nebo nesouhlasíte 

s rozsahem omezení, můžete proti rozsudku podat odvolání, a to do 15 dnů od jeho doručení. 

Později (pokud je již rozhodnutí pravomocné) můžete podat nový návrh na vrácení nebo úpravu 

rozsahu omezení svéprávnosti. 

Odvolání se posílá na soud, který rozhodoval o omezení svéprávnosti, ale je určené nadřízenému 

soudu. Například když rozhodoval okresní soud, podává se odvolání krajskému soudu 

prostřednictvím okresního soudu. V odvolání můžete navrhnout nové důkazy a tvrdit nové 

skutečnosti. O odvolání rozhodne nadřízený soud a rozsudek potvrdí, změní nebo zruší. 

Po dobu, po kterou máte omezenou svéprávnost, můžete soudu kdykoli navrhnout, aby Vám 

svéprávnost částečně nebo úplně vrátil. Tím se zahájí nové řízení o omezení svéprávnosti. 

Soud může i sám od sebe začít nové řízení, když se během doby omezení Vaší svéprávnosti dozví, 

že jste na tom lépe nebo odpadly podmínky pro omezení svéprávnosti. Třeba když se uzdravíte 

po úraze nebo se Váš zdravotní stav zlepšil a jste zase schopni právně jednat. 

 
Jak dlouho trvá omezení svéprávnosti? 

Omezení svéprávnosti trvá jen po dobu uvedenou v rozhodnutí soudu. Omezit svéprávnost nelze 

na neurčito (na neomezenou dobu). Soud může svéprávnost omezit na dobu: 

▪ která je potřeba k vyřízení nějaké konkrétní záležitosti, nebo 

▪ kterou uvede v rozhodnutí o omezení svéprávnosti, nejdéle na tři roky. Když není velká šance, 

že se Váš stav brzy zlepší, může soud svéprávnost omezit až na pět let. Svéprávnost se nedá 

omezit na dobu delší než 5 let. 

Než skončí doba, na kterou soud omezil Vaši svéprávnost, musí soud zahájit nové řízení. V něm 

musí zjistit, jestli je omezení svéprávnosti nadále potřeba. Pokud soud nezačne nové řízení včas, 

nebo nerozhodne do jednoho roku od jeho zahájení, přestane omezení svéprávnosti platit. 

 
Náklady spojené s řízením o omezení svéprávnosti 

Za podání návrhu na omezení nebo navrácení svéprávnosti se neplatí soudní poplatek. Stát hradí 

advokáta, kterého Vám soud dal jako opatrovníka pro řízení. Advokáta byste platili, jen kdybyste si 

ho vzali sami. 
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