Metodické dny
agendy veřejného opatrovnictví
leden 2019

OBSAH / PROGRAM:
Tři hlavní oblasti:
1) Základní informace k výkonu agendy veřejného opatrovnictví
(vedení spisové dokumentace, financování, ZOZ,…)
2) Novinky a problematické aspekty současného stavu, situace

3) Často se opakující témata a dotazy, zkušenosti z kontrol, diskuze
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1. část

Základní informace k výkonu agendy
veřejného opatrovnictví
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Legislativní rámec veřejného opatrovnictví
• Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, publik. pod.
č. 10/2010 Sb. mezinárodní smlouvy
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
• Zákon č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění
pozdějších předpisů
• Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Metodika Ministerstva vnitra ČR „Základní informace pro obce jako
veřejné opatrovníky“
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Financování
• financováno ze státního rozpočtu formou tzv. výkonové složky
příspěvku na přenesenou působnost
• příspěvek na výkon VO činí 29 000 Kč na opatrovance na rok

• započítány mohou být jen takové případy, u kterých do rozhodného
data nabydou rozsudky soudu právní moci
• na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku opět nebude brán
zřetel
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• VO, které vzniklo ze zákona po úmrtí opatrovníka, se do počtu
opatrovanců nezapočítává
• nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba
v rozhodném datu (viz níže) pobývá na jiném místě (například
zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o
osobu migrující v dalších obcích
• KrÚ JMK obce vyzve k vyplnění tabulky (do datových schránek)
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Zkouška odborné způsobilosti (ZOZ)
• Od 01.07.2017 je úředníkům obecních úřadů stanovena
povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost při
výkonu VO. (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)

• Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
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Institut pro veřejnou správu Praha
Vzdělávací středisko Benešov

● www.institutpraha.cz
- veškeré informace ke zkoušce ZOZ, zkušební otázky,
termíny konání kurzů…
● v Brně proběhla příprava i samotná zkouška ZOZ pro
zájemce z obcí JMK v červnu a září 2018- další příprava
ani vykonání zkoušky ZOZ zde se již neplánuje
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Veřejný opatrovník
• Veřejným opatrovníkem je ustanovena obec, kde má člověk
bydliště (§ 80 NOZ), kdy bydlištěm je míněno místo, kde se člověk
fakticky zdržuje s úmyslem žít tam trvale, nikoliv místo trvalého
pobytu podle OP.
• Jmenování veřejného opatrovníka není vázáno na souhlas obce.
• Veřejný opatrovník – obec je v podstatě abstraktní pojem. Obec
navenek zastupuje starosta nebo jím pověřený zaměstnanec
(zařazený do obecního úřadu) a ten pak vykonává činnosti
opatrovníka.
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Veřejné opatrovnictví- základní dokumenty
• Rozhodnutí (usnesení) soudu o ustanovení veřej. opatrovníka vč. doložky právní moci (datum vzniku veřejného opatrovnictví)
společně s prvotním rozhodnutím o omezení svéprávnosti, zpravidla
první iniciační dokument ve spise

• Listina opatrovníka – uveden výčet oblastí, ve kterých je VO
oprávněn osobu zastupovat
• Pověření – adresně, konkrétní zaměstnanec ke konkrétnímu
opatrovanci
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Postup veřejného opatrovníka
1. Zjistit informace o opatrovanci
2. Založit spisovou dokumentaci
3. Vyhotovit soupis spravovaného jmění

4. Vést evidenci o hospodaření s finančními prostředky
opatrovance
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►1. Informace o opatrovanci
•
•
•
•
•
•
•
•

Základní údaje o opatrovanci
Příjmy
Výdaje
Dluhy, exekuce
Pohledávky
Majetek klienta
Zajištění péče o vlastní osobu
Další potřeby opatrovance, jeho přání
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►2. Vedení spisové dokumentace
• vedení spisu - § 15 a § 17 správního řádu (spisová
značka, oprávněné úřední osoby...)
• chronologické řazení (doporučeno podle životních
oblastí- soud, bydlení, práce, soc. dávky…)
• spisový a skartační znak
(skart. znak a lhůta- doporučujeme V/15)

• zapisovat a zakládat záznamy z jednání s opatrovancem
a další záznamy o činnosti opatrovníka (tedy vše
důležité, co opatrovník ve prospěch opatrovance učinil)
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Obsah spisu
• Spisový obal – desky, šanon, s uvedením názvu spisu a spisovou
značkou
• Sběrný arch spisu – obsah spisu, seznam dokumentů v daném
spisu
• Úvodní list spisu – osobní list opatrovance, základní informace
o opatrovanci
• Rozhodnutí (usnesení) soudu o ustanovení veřejného
opatrovníka
• Listina opatrovníka
• Pověření
• Dokumenty související s výkonem veřejného opatrovnictví
(mohou být řazeny podle jednotlivých oblastí…)
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►3. Soupis spravovaného jmění
• opatrovník vyhotoví do 2 měsíců od svého jmenování
a doručí jej soudu, opatrovanci a opatrovnické radě
• dále pak vyhotoví vyúčtování správy jmění každoročně
vždy do 30. června
• nebo mimořádně na žádost soudu nebo opatrovnické
rady
• konečné vyúčtování po skončení funkce či po úmrtí
opatrovance

15

►4. Vedení evidence o hospodaření
s finančními prostředky opatrovance
• samostatný účet klienta- měsíční výpisy z účtu
opatrovance
• evidence příjmových a výdajových dokladů (musí být
zřejmý účel platby)
• podúčet obce- o finančních prostředcích vedených na
účtu obce musí být účtováno (v režimu cizích prostředků
mimo rozpočet obce)
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Poskytování zdravotní péče opatrovanci
• Běžný zákrok (vyšetření, jednoduchá ošetření)
- Opatrovanec takový zákrok chápe – lze provést na základě jeho souhlasu
(§ 35 odst. 1,4 zákona o zdrav. službách)

• Složitější zákrok (operace)
- Opatrovanec je schopen si o něm učinit úsudek, ne však dostatečný
natolik, aby postačoval jeho souhlas – vyžadován souhlas opatrovníka ( § 35
odst. 1,4 zákona o zdrav. službách + 93 odst. 2 občanského zákoníku)
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• Složitější zákroky
zanechávající trvalé, neodstranitelné a vážné následky –
nutné přivolení soudu (§101 občanského zákoníku)

• Opatrovanec zákroku odporuje
- ale opatrovník souhlasí - vyžadován souhlas soudu
(§100 občanského zákoníku)
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2. část

Veřejné opatrovnictvíproblematické aspekty a novinky
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● Omezení svéprávnosti
Dle informací z evidence obyvatel bylo ke dni 31. 12. 2017 vedeno
36 382 žijících osob s omezením svéprávnosti s trvalým pobytem v
ČR (statistiky získány na základě dat Ministerstva vnitra).
Je nám vytýkáno, že máme vysoký počet omezení svéprávnosti a že
naše soudy velmi málo využívají nové instituty, jako je opatrovnictví
bez omezení svéprávnosti, zastoupení členem domácnosti a
nápomoc při rozhodování. (V souvislosti s diskuzemi kolem praktické
implementace článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním
postižením.)
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● Základní problematické aspekty
- Problém právní úpravy vs. špatná praxe (chybí komplexní
úprava)

- Problém nevymezení kompetenčního ústředního správního
úřadu (chybějící gesční ministerstvo)
- Nový OZ výrazně rozšířil opatrovníkovy povinnosti a klade
na ně vyšší nároky (hl. na „profesionály“). VO- ZOZ,
soukromý opatrovník nemá žádné (mimo obecných
předpokladů dle § 63 OZ)
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● Nejvíce diskutované povinnosti opatrovníka
1) Projevovat o opatrovance skutečný zájem
Tento už však není blíže specifikován- výklad je takový, že
opatrovník nesmí být pasivní. Jeho chování nesmí
vykazovat známky, že „nedělá nic“. Důraz na záznamy do
spisu coby důkaz aktivního řešení vzniklých situací.

2) Dbát o zdravotní stav opatrovance
Není blíže specifikováno u koho, s jakým omezení x bez
omezení…jen dle rozsudku?
Častý problém např. preventivní prohlídky- nemůžeme
opatrovance nutit, jediná cesta je vysvětlovat a vést si o
tom záznamy jako důkaz v případě sporu.
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● Problém

s vymezením rozsahu omezení svéprávnosti
a opatrovnictví

- problematické výroky soudu v rozsudcích o omezení svéprávnost(neurčité nepřesné vymezené povinnosti opatrovníka)
- dotaz na soud s požadavkem o upřesnění výroku rozsudku
- nemělo by být omezení jakoby „na vše- vyjma běžných záležitostí
každodenního života“, mělo by být přesně popsáno, o jaké oblasti se
jedná
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● Přechod opatrovnictví
při odvolání či úmrtí opatrovníka (§ 468 OZ)
- dočasné, dokud soud nejmenuje opatrovanci nového opatrovníka

- problematickým bodem je, jak se obec o opatrovnictví dozví (chybí
propojení informačních systémů evidence obyvatel a soudů)
- pokud soud nevydá automaticky přípis, trvat na jeho vydání
Pozn. k postoupení spisové dokumentace mezi úřady- nepostupovat,
„nedávat spis z ruky“, může být v budoucnosti potřeba jako důkaz; originály
důležitých („probíhajících“) dokumentů předat vůči podpisu a založit si kopie
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● Kontrola veřejného opatrovníka
-

opatrovnický soud (především prostřednictvím pravidelných
zpráv dle § 485 OZ- psát pečlivě, uvádět dluhy, řešení složitých záležitostí,
upozorňovat soud na změny ve zdr. stavu a schopnostech optarovance- podněty
rozhodné pro další posouzení svéprávnosti).
• Otázka je, jak podrobně je soud studuje.
• Mimořádné zprávy soudu?

-

opatrovnická rada (zkušenosti?)

-

krajské úřady (při nespolupráci pokuta za přestupek
„nesplnění povinnosti kontrolované osoby“ § 15 kontrol. řádu)

-

Veřejný ochránce práv
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● Veřejné opatrovnictví vs. sociální práce
• kumulace funkcí (snaha zachránit kumulaci)
• sociální pracovník obce nemá u klienta zároveň vykonávat činnost
veřejného opatrovníka?
• platové ohodnocení (náročnost, zodpovědnost, neurčeny kvalifikační
předpoklady, MSp x MPSV)
• oddělování výkonu VO od sociální práce?
• důležitost spolupráce opatrovníků se sociálními pracovníky obcí II. a
III. typu („VO je hlava, soc. pracovník ruka“)
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● Výkon VO u opatrovance umístěného
v pobytovém zařízení
• pravidelný kontakt s opatrovancem, zjišťování jeho
přání a aktuálních potřeb (opatrovník musí opatrovance
dobře znát)
• součinnost se sociálním pracovníkem zařízení
• analýza výkonu VO v příspěvkových organizacích
JMK a následné vymezení kompetencí obou stran
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3. část

Často se opakující témata a dotazy,
zkušenosti z kontrol, diskuze
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~ Doporučený počet opatrovanců na 1 úvazek ~
Kolik opatrovanců by mělo připadat na jednoho veřejného opatrovníka?
● počet opatrovanců „16“ se objevil pouze v důvodové zprávě ke změně zákona (OZ)

● žádný konkrétní § tuto problematiku neupravuje, jedná se pouze o doporučení
Ministerstva spravedlnosti
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~ Potřebné informace ke sběru dat ~
ZUJ = číslo základní územní jednotky (nejedná se o IČO)
ZUJ lze dohledat na webu MV ČR
● obce sdělí potřebné informace KrÚ i v případě, že nemají žádného
opatrovance (v tabulce u počtu opatrovanců bude uvedena nula)
● KrÚ zašle sumarizované údaje na Ministerstvo vnitra ČR
● obce budou osloveny dopisem z MV ČR k provedení kontroly seznamu o
počtu opatrovanců na www.mvcr.cz
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~ Veřejný opatrovník dle bydliště opatrovance ~
● je vhodné, aby si každá obec v řízení o jmenování opatrovníka
hlídala, zda je hledisko bydliště respektováno

● řádný výkon opatrovnictví je obtížný, pokud opatrovníka a
opatrovance dělí velká vzdálenost
● rozhodnutí není pravomocné – využívat možnosti opravného
prostředku (odvolání)
● změna bydliště v průběhu- možnost podat návrh na změnu
opatrovníka, návrh řádně odůvodnit, podrobně vylíčit situaci
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~ Řízení o prodloužení doby omezení svéprávnosti ~
● soudy si zpravidla lhůty hlídají, v praxi se bohužel stalo,
že v případě při přenesení příslušnosti mezi soudy ani jeden
soud nezahájil řízení o přezkumu a osoba se stala plně
svéprávnou, což nebylo v jejím zájmu
● je vhodné, aby si lhůtu hlídal i opatrovník
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~ Nejčastější chyby při vedení agendy (dle VOP) ~
● překračování pravomocí daných soudem- povinnosti dle rozsudku soudu
(byť to může být myšleno v dobré víře s cílem pomáhat, tak i člověk s
omezenou svéprávností má právo na špatné rozhodnutí)
● opatrovník dbá povinnosti řádného hospodáře bez ohledu na individuální
okolnosti a podmínky opatrovaného (např. opatrovaný nesmí na
dovolenou, nesmí si sám vybrat hygienické pomůcky)- není možné
opatrovanci nepřiměřeně zasahovat do života
● opatrovník kontroluje, jakým způsobem využívá opatrovaný prostředky
pro osobní potřebu (opatrovaný musí doložit účtenky za každou koblihu,
opatrovník stanovuje počet cigaret, aby opatrovaný ušetřil- korekce mohou
být přínosem, ale dle individuální situace a ne „nad míru“)
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● opatrovník přenáší své povinnosti na sociální službu
(o to, jak opatrovaný v zařízení žije se nezajímá)

● pravidelný kontakt s opatrovancem udržuje výhradně
prostřednictvím sociální pracovnice
● realizace volebního práva obyvatel DOZP- velká kapitola (rozsudky
jsou nepřehledné, někteří klienti byli volit, i když jsou v této oblasti
omezeni, jiným naopak volit umožněno nebylo, i když u nich omezení
nevyplývalo z rozsudku)
- vytipovávání „schopných“ klientů x nedostatečná motivace a
informovanost klientů
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~ Řešení dluhů ~
● není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není
způsobilá (§ 581 OZ)
● neplatné je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí
neschopnou právně jednat (§ 581 OZ)
● je třeba vyžadovat původní smlouvy od věřitelů, podávat návrhy na
určení neplatnosti právních jednání (namítání neplatnosti pr.jed.)
● dluhy je třeba aktivně řešit, obrátit se i na odborníky
● prověření dluhoví poradci http://jakprezitdluhy.cz/ (i help linka),
https://www.exekutormasmulu.cz/
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~ Opatrovnictví a pojištění ~
● OZ pojištění nevyžaduje
● soud však může tuto povinnost opatrovníkovi uložit- § 465 odst. 2 OZpojištění pro případ, že při výkonu své funkce způsobí škodu opatrovanci či
jiné osobě
(prevence: dohled, aktivní přístup, záznamy o průběhu výkonu VO)
Doporučení obcím: ověřit si, zda se jejich pojistka v souvislosti s výkonem
přenesené působnosti vztahuje i na případnou škodu způsobenou při výkonu
veřejného opatrovnictví.
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~ Udělování souhlasů se zdravotními úkony ~
● nepodepisovat generální (paušální) souhlasy- informovaný souhlas
dávat vždy ke konkrétnímu jednotlivému zdravotnímu úkonu
● v případě, kdy se jedná o zásah do integrity opatrovance (§ 101 OZ),
je nutné vždy žádat soud o schválení
● vždy v souladu s rozsudkem
● opatrovník nesmí podávat léky- kontaktovat praktického lékaředomácí péče (indikovaná péče)
● na MZ dán od krajů požadavek na proškolení zdravotníků
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~ Role Krajského řadu ~
• kontroly výkonu VO od ledna 2018
• metodické dohlídky na obcích- i na „objednávku“

• analýza výkonu VO u opatrovanců/klientů umístěných v
příspěvkových organizacích JMK (snaha o
vymezení/upřesnění kompetencí a „povinností“ vůči
osobám omezeným ve svéprávnosti)
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~ Vzory dokumentů k výkonu agendy VO ~
- zveřejněny na internetových stránkách KrÚ www.kr-jihomoravsky.cz
● Pověření k výkonu funkce VO
● Osobní list opatrovance
● Přehled pravidelných příjmů a výdajů
● Záznam o průběhu výkonu VO
● Soupis spisové dokumentace
● Zpráva veřejného opatrovníka (soupis sprav. jmění)
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~ Nejčastější dotazy a zkušenosti z kontrol ~
-

nejčastější dotazy jsou taktéž veřejně dostupné na internetových
stránkách JMK www.kr-jihomoravsky.cz

-

Základní informace (výkon funkce VO, VPS…)
Vedení spisové dokumentace (uložení OP, skartační znak a
lhůta, záznam o průběhu výkonu VO, přechod opatrovnictví a s
tím spojená administrativa…)
Oblast financí a majetku (hospodaření s financemi…)
Praktický výkon funkce veřejného opatrovníka (uzavírání
smluv za opatrovance, schvalování právních jednání soudem,
poskytování zdravotní péče osobám omezeným ve
svéprávnosti…)

-
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Děkujeme Vám za pozornost
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Mgr. Zina Skoupá- právní oblast
skoupa.zina@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 652 279

Mgr. Petra Kratochvílová- sociální oblast
kratochvilova.p@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 652 278
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