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V PLZNI, PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI

Prostfiednictvím pfiedbûÏného prohlá‰ení se
prosazuje skuteãná nebo pfiedpokládaná vÛle
ãlovûka i poté, co zcela nebo zãásti ztratil schop-
nost k samostatnému právnímu jednání. Prin-
cip zachování co nejvy‰‰í míry respektu k vÛli
ãlovûka v obecné rovinû vypl˘vá z § 467 odst. 1
n. o. z. Institut pfiedbûÏného prohlá‰ení je úzce
provázán s opatrovnictvím ãlovûka (§ 465 a násl.
n. o. z.). Jeho úãinky se totiÏ projevují aÏ skrze
soudní rozhodnutí o ustanovení opatrovníka
(nebo zástupce) a urãení jeho práv a povinností
(§ 463, § 465 n. o. z.), pfii nûmÏ soud z pfiedbûÏné-
ho opatfiení vychází jako z nejpodstatnûj‰ího (byÈ
nikoliv jediného) podkladu (§ 30, § 44 a násl. ZZ¤).

Vefiejné prohlá‰ení lze uskuteãnit buì ve for-
mû vefiejné listiny, nebo písemnû na soukromé
listinû opatfiené datem a stvrzené dvûma svûd-
ky (§ 39 n. o. z.). Obsahem pfiedbûÏného prohlá-
‰ení mÛÏe b˘t a) ustanovení konkrétní osoby
opatrovníka, b) ustanovení konkrétního správ-
ce vymezené záleÏitosti (okruhu záleÏitostí) po-
fiizovatele, vãetnû pfiípadné správy jmûní nebo
jeho ãásti a c) uvedení zpÛsobu, kter˘m mají b˘t
fie‰eny záleÏitosti pofiizovatele poté, co pofiizo-
vatel ztratí zpÛsobilost právnû jednat. PfiedbûÏ-
n˘m prohlá‰ením nelze ustanovit opatrovníka
v nûkter˘ch ãistû osobních záleÏitostech jako je
napfi. rozvod (§ 458 n. o. z.). Zákon nevyluãuje,
aby byla opatrovníkem ustanovena právnická
osoba (srov. s § 471 odst. 2 n. o. z.).

JestliÏe pfiedbûÏné prohlá‰ení ustavuje správ-
ce záleÏitosti nebo správce jmûní (§ 464 odst. 1
n. o. z.), získává tento správce na základû ná-
sledného rozhodnutí soudu uskuteãnûného v fií-
zení podle § 44 a násl. ZZ¤ postavení zvlá‰tního
opatrovníka pro správu jmûní vymezeného
v pfiedbûÏném prohlá‰ení (§ 464 odst. 1 n. o. z.).
Oprávnûní takové osoby mÛÏe b˘t natolik úzké
nebo specifické, Ïe tato osoba nemá získat po-
stavení opatrovníka nebo celkového správce
jmûní pofiizovatele. Av‰ak vzhledem k tomu, Ïe
ustanovení opatrovníka (pfiípadnû zástupce,

správce) v pfiedbûÏném prohlá‰ení nelze poklá-
dat za akt smûfiující k pfiímému smluvnímu 
zastoupení, získává tato osoba oprávnûní k vy-
fiízení záleÏitosti uvedené v pfiedbûÏném pro-
hlá‰ení aÏ na základû rozhodnutí soudu, a to
stejn˘m postupem, jako se ustanovuje opatrov-
ník (§ 44 a násl. ZZ¤). 

Názoru, podle nûhoÏ urãení osoby, která má
b˘t správcem jmûní nebo záleÏitostí pofiizovate-
le a nikoliv opatrovníkem, se uskuteãní aÏ roz-
hodnutím soudu, lze oponovat tím, Ïe takov˘
v˘klad pfiímo z dikce zákona nevypl˘vá a Ïe ta-
ková osoba je zástupcem ustanovena pfiímo
pfiedbûÏn˘m prohlá‰ením, aniÏ by bylo potfieba
rozhodnutí soudu. Za takov˘ch okolností by
v‰ak bylo tfieba vyfie‰it, kolik a jak˘ch práv a po-
vinností mÛÏe mít „pouh˘“ zástupce, aniÏ by
musel b˘t pokládán za opatrovníka ve smyslu 
§ 465 n. o. z. Odpovûì na tuto otázku nelze vy-
ãíst ani ze zákona, ani dovodit z logiky vûci.
Dal‰ím dÛvodem, proã podáváme, Ïe zástupce
zvolen˘ pofiizovatelem musí b˘t ustanoven
stejn˘m postupem jako opatrovník, je fakt, Ïe
v opaãném pfiípadû bychom museli uzavfiít, Ïe
se vztah zastoupení mezi pofiizovatelem a zá-
stupcem podle § 38 n. o. z. fiídí ustanoveními
o pfiímém smluvním zastoupení podle § 441
a násl. n. o. z. Smluvní zastoupení v‰ak vychází
z pfiedpokladu, Ïe zástupce je vázán prÛbûÏn˘-
mi pokyny zastoupeného, zákon dokonce upra-
vuje mechanismus, jak fie‰it pfiekroãení
zmocnûní ze strany zástupce, to na základû ko-
nání nebo nekonání zastoupeného (§ 446 n. o. z.)
atd. Je tedy zfiejmé, Ïe normy smluvního za-
stoupení lze aplikovat jen v pfiípadû, Ïe zastou-
pen˘ je zcela zpÛsobil˘ k právnímu jednání,
prÛbûÏnû udílí pokyny zmocnûnci a má právo
kontroly nad jeho ãinností. Tak tomu v‰ak v pfií-
padû pofiizovatele, kter˘ je reálnû omezen
v moÏnosti právnû jednat, není.

PfiedbûÏné prohlá‰ení je základním podkladem
pro rozhodnutí o soudu o ustanovení opatrovní-
ka (§ 44 a násl. ZZ¤), dokud není zákonn˘m zpÛ-
sobem odvoláno (§ 41 odst. 1 n. o. z.), a to je‰tû
v dobû, kdy je jeho pofiizovatel zpÛsobil˘
k právnímu jednání, pfiípadnû do doby, neÏ
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soud rozhodne o zru‰ení nebo zmûnû pfiedbûÏ-
ného prohlá‰ení (§ 43 n. o. z.). PfiedbûÏné opat-
fiení smûfiující k ustanovení konkrétního
opatrovníka ztratí úãinky téÏ tehdy, kdyÏ zvole-
n˘ opatrovník nebo správce zemfie nebo odmít-
ne funkci opatrovníka vykonávat (srov. s § 463
odst. 3 n. o. z.).

Míra vázanosti soudu
pfiedbûÏn˘m prohlá‰ením

Pfii rozhodování, zda soud ustanoví opatrovní-
ka uvedeného v pfiedbûÏném prohlá‰ení, soud
zvaÏuje, zda je zvolen˘ opatrovník schopen
a ochoten fiádnû hájit zájmy pofiizovatele pfied-
bûÏného prohlá‰ení. Navzdory dÛvodové zprá-
vû si myslíme, Ïe právo na takovou úvahu nelze
soudu zcela odejmout, neboÈ usnesení o usta-
novení opatrovníka (správce) je soudním roz-
hodnutím – projevem vÛle soudu (§ 463 odst. 1
n. o. z.), které musí respektovat základní smysl
opatrovnického fiízení, jímÏ je zabezpeãení zá-
jmÛ opatrovance (§ 457, § 465 odst. 1 n. o. z.). Je
v‰ak tfieba mít na zfieteli, Ïe nynûj‰í úprava sto-
jí na zásadû, Ïe dfiívûj‰í vyjevenou vÛli ãlovûka
je tfieba pokud moÏno respektovat i poté, co ãlo-
vûk ztratí moÏnost ji projevit.

Obdobnû se soud zachová, pokud má do své-
ho rozhodnutí pojmout zpÛsob a rozsah jedná-
ní budoucího opatrovníka (správce), kter˘ je
obsaÏen v pfiedbûÏném prohlá‰ení. Ani v tûchto
pfiípadech Soud v˘jimeãnû nemusí respektovat
pfiedbûÏné prohlá‰ení ani v té jeho ãásti, která
vymezuje zpÛsob a rozsah správy záleÏitostí
prohla‰ovatele. Soud (a konec koncÛ ani 
soudem ustanoven˘ opatrovník) není pouh˘m
vykonavatelem (poslem) pfiedchozí vÛle pofii-
zovatele pfiedbûÏného prohlá‰ení, má a musí
mít jistou autonomii pfii svém rozhodování, kte-
rá zabrání zjevn˘m excesÛm.  Pokud by tomu
tak nemûlo b˘t, nebyl by dÛvod, aby soud pfiijí-
mal rozhodnutí o ustanovení opatrovníka
(správce) a vymezoval obsah a rozsah jeho práv
a povinností. Funkce opatrovníka by vznikala
nikoliv na základû rozhodnutí soudu, ale v˘-
hradnû na podkladu pfiedbûÏného prohlá‰ení.

Vztah pfiedbûÏného prohlá‰ení
a svéprávnosti

Podle ust. § 55 odst. 2 n. o. z. soud nemá omezit
svéprávnost ãlovûka, pokud existuje mírnûj‰í
opatfiení, které zabezpeãí ochranu práv ãlovûka,
aniÏ by do‰lo k omezení svéprávnosti. Domní-
váme se, Ïe takov˘m mírnûj‰ím opatfiením mÛÏe
b˘t zejména schválení smlouvy o nápomoci pfii
rozhodování (§ 45 a násl. n. o. z.) a schválení za-
stoupení ãlenem domácnosti (§ 49 a násl. n. o. z.).

PfiedbûÏné prohlá‰ení v‰ak není institutem, kte-
r˘ by mûl zabránit omezení ve zpÛsobilosti, ale
úkonem, jehoÏ cílem je ustanovit osobu opat-
rovníka a zpÛsob správy záleÏitostí pofiizovate-
le pro pfiípad, Ïe pofiizovatel ztratí zpÛsobilost
právnû jednat. Pokud pofiizovatel ztratí zpÛso-
bilost právnû jednat pro du‰evní poruchu, soud
jej ve svéprávnosti omezí, av‰ak pfii ustanovení
konkrétního opatrovníka a pfii stanovení práv
a povinností opatrovníka bude z pfiedbûÏného
prohlá‰ení vycházet. To neplatí jen za situace,
kdy je pfiedbûÏné prohlá‰ení ve zjevném a na-
prosto nepfiekonatelném rozporu se smyslem
opatrovnictví jako institutu slouÏícího k ochra-
nû zájmÛ opatrovaného (§ 465 odst. 1 n. o. z.).
Za takové zcela v˘jimeãné konstelace soud
ustanoví opatrovníka a vymezí jeho práva a po-
vinnosti podle svojí vÛle, i kdyÏ pokud moÏno
s pfiihlédnutím k obsahu pfiedbûÏného prohlá-
‰ení. Pfiitom není tfieba, aby do‰lo ke zmûnû
pfiedbûÏného prohlá‰ení podle § 43 n. o. z.

Opatrovníka na základû pfiedbûÏného prohlá-
‰ení lze ustanovit, aniÏ by do‰lo k omezení své-
právnosti, jen tehdy, kdyÏ neschopnost
pofiizovatele právnû jednat vypl˘vá nikoli z je-
ho du‰evní poruchy, ale z jin˘ch pfiíãin (napfi.
kvÛli zdravotnímu postiÏení jiného druhu).

Úãinnost pfiedbûÏného
prohlá‰ení vázaná na splnûní
podmínky

Úãinností pfiedbûÏného prohlá‰ení se projevuje
tím, Ïe soud, kter˘ pozdûji rozhoduje o ustano-
vení opatrovníka a o vymezení jeho práv a po-
vinností ve vztahu k prohla‰ovateli, musí aÏ na
v˘‰e zmínûné v˘jimky respektovat obsah pfied-
bûÏného prohlá‰ení.

Podle § 42 n. o. z. t˘ká-li se prohlá‰ení jiné zá-
leÏitosti neÏ povolání opatrovníka, lze nastolení
jeho úãinkÛ vázat na splnûní podmínky. O na-
plnûní podmínky rozhodne soud. Ustanovení 
§ 42 v˘slovnû nefie‰í, zda podmínka úãinnosti
pfiedbûÏného prohlá‰ení mÛÏe b˘t jak odkláda-
cí, tak rozvazovací (§ 548 a násl.). Gramatické
znûní nasvûdãuje tomu, Ïe zákonodárce mûl na
mysli pouze podmínku odkládací („rozhodne
o splnûní podmínky soud“). Nicménû tento zá-
vûr není v˘kladem zákona zcela nepochybn˘,
a proto se domnívám, Ïe úãinnost pfiedbûÏného
prohlá‰ení lze vázat i na naplnûní podmínky
rozvazovací. Co totiÏ není zákonem v˘slovnû
a jasnû zakázáno, je tfieba mít za dovolené (§ 1
odst. 2 n. o. z.). JestliÏe k naplnûní rozvazovací
podmínky dojde pfied rozhodnutím soudu
v opatrovnickém fiízení, soud posléze bude mít
za to, Ïe není pfiedbûÏn˘m prohlá‰ením vázán.
Úãinky pfiedbûÏného prohlá‰ení totiÏ za takové
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situace samy od sebe pominou. Pokud k napl-
nûní rozvazovací podmínky dojde aÏ po roz-
hodnutí soudu a soud vÛli prohla‰ovatele
respektoval, bude její naplnûní dÛvodem pro re-
vizi pÛvodního rozhodnutí, fiízení soud zahájí
i bez návrhu (§ 13 ZZ¤) a spojí s ním fiízení o od-
volání opatrovníka na základû zániku úãinnosti
pfiedbûÏného prohlá‰ení, které zahájí i bez ná-
vrhu (§ 13 ZZ¤, pfiimûfienû § 463 odst. 2 n. o. z.
a § 469 odst. 1 n. o. z., protoÏe nelze pominout,
Ïe pÛvodní opatrovník byl ustanoven pfiede-
v‰ím z vÛle prohla‰ovatele). 

Vzniká problém, zda s ohledem na znûní ko-
mentovaného ustanovení pofiizovatel mÛÏe
v pfiedbûÏném opatfiení, jímÏ deklaruje osobu
svého potenciálního opatrovníka, vázat i volbu
osoby opatrovníka na splnûní podmínky. Ust. 
§ 42 n. o. z. nasvûdãuje tomu, Ïe nikoliv, proto-
Ïe z jeho textu a contrario vypl˘vá, Ïe soud by
nemohl provést pfiezkum takové podmínky, coÏ
by bylo nelogické, protoÏe soud by byl povolán
k pfiezkumu podmínûnosti ménû závaÏn˘ch zá-
leÏitostí, zatímco o nejpodstatnûj‰ím (o splnûní
podmínky k povolání opatrovníka) by nemûl
pravomoc rozhodnout. Nicménû systematic-
k˘m v˘kladem je tfieba dospût k závûru, Ïe soud
je i k pfiezkumu podmínky k povolání opatrov-
níka oprávnûn, av‰ak nikoliv v samostatném fií-
zení, ale aÏ v prÛbûhu fiízení o ustanovení
opatrovníka. Splnûní podmínky bude jednou
z pfiedbûÏn˘ch otázek bûhem opatrovnického
fiízení. Proto se domníváme, Ïe rovnûÏ v˘bûr
osoby opatrovníka lze vázat na splnûní pod-
mínky, protoÏe to není zákonem v˘slovnû a jas-
nû zakázáno (§ 1 odst. 2 n. o. z.).

Rozhodnutí soudu o splnûní podmínky je
pouze na první pohled deklaratorním rozhod-
nutím (tedy posouzením toho, zda pfiedbûÏné
prohlá‰ení v minulosti nabylo nebo nenabylo
úãinkÛ). Reálnû v‰ak má konstitutivní v˘znam,
protoÏe bez soudního rozhodnutí podle § 43 
n. o. z. nenabude ustanovení o podmínce
v pfiedbûÏném prohlá‰ení právního v˘znamu.
Opatrovnick˘ soud si splnûní podmínky ohled-
nû jiné záleÏitosti neÏ povolání opatrovníka ne-
mÛÏe vyfie‰it jako pfiedbûÏnou otázku, neboÈ
k tomu je vyãlenûno právû zvlá‰tní fiízení podle
§ 41 n. o. z.

Z ust. § 549 n. o. z. je nutné dovodit, Ïe soud
o splnûní nebo pominutí podmínky pozitivnû
nerozhodne, pokud její splnûní nebo naopak
rozvázání zpÛsobí zámûrnû osoba, která není
oprávnûna tak uãinit a které je splnûní podmín-
ky na prospûch (napfi. osoba, která je pfii splnûní
podmínky uvedené v pfiedbûÏném prohlá‰ení
povolána do funkce opatrovníka).

Zfiejmû není vylouãeno, aby pofiizovatel pfied-
bûÏného opatfiení vázal poãátek nebo konec

úãinnosti pfiedbûÏného prohlá‰ení na uplynutí
urãité doby (§ 601 a násl. n. o. z.). Tento závûr
vypl˘vá z argumentu a maiori ad minus – pokud
pofiizovatel mÛÏe „úãinnost“ prohlá‰ení vázat
na splnûní tak potencionálnû rozmanité právní
události, jako je podmínka, jistû ji mÛÏe vázat
i na plynutí ãasu, protoÏe ze zákona jasnû nevy-
pl˘vá opaãn˘ závûr. JestliÏe uplynutím ãasu má
pfiedbûÏné prohlá‰ení vstoupit v „úãinnost“, ne-
ní podle mého názoru nutné, aby soud uãinil
rozhodnutí o tom, Ïe tomu tak skuteãnû je, po-
kud poãátek bûhu lhÛty je nepochybn˘ a lhÛta
je urãena jednoznaãnou jednotkou ãasu (dny,
mûsíce, roky). Smyslem ust. § 42 n. o. z. totiÏ ne-
ní, aby soud konstatoval existenci zcela nepo-
chybné právní skuteãnosti. Na tomto závûru
nemûní nic ust. § 550 n. o. z., podle nûhoÏ „Je-li
k úãinnosti právního jednání urãena poãáteãní
doba, pouÏijí se obdobnû § 548 a 549 o odkláda-
cí podmínce“. Mezi plynutím doby a podmín-
kou je totiÏ zpravidla rozdíl spoãívající právû
v mífie nepochybnosti jejich existence.

Podstatná zmûna okolností

Ustanovení § 43 n. o. z. stanoví, Ïe zmûní-li se
okolnosti zjevnû tak podstatn˘m zpÛsobem, Ïe
ãlovûk, kter˘ prohlá‰ení uãinil, by je za tako-
v˘ch okolností neuãinil nebo by je uãinil s jin˘m
obsahem, soud prohlá‰ení zmûní nebo zru‰í,
pokud by jinak ãlovûku, kter˘ prohlá‰ení uãinil,
hrozila závaÏná újma. Pfied vydáním rozhodnu-
tí soud vyvine potfiebné úsilí, aby zjistil názor
ãlovûka, o jehoÏ prohlá‰ení rozhoduje, a to i za
pouÏití takového zpÛsobu dorozumívání, kter˘
si ãlovûk zvolí. Citované ustanovení se vyuÏije
tehdy, kdyÏ pofiizovatel pfiedbûÏného prohlá‰e-
ní jiÏ není schopen (napfi. proto, Ïe je omezen ve
svéprávnosti) pfiedbûÏné prohlá‰ení odvolat ne-
bo zniãit (§ 41 n. o. z.).

Podstatnou zmûnou okolností, která je dÛvo-
dem ke zmûnû nebo ke zru‰ení prohlá‰ení, mÛ-
Ïe b˘t jen skuteãnû objektivní zmûna právního
stavu, která by oprávnûnû vedla pofiizovatele
pfiedbûÏného prohlá‰ení ke zmûnû nebo ke zru-
‰ení pfiedbûÏného prohlá‰ení. NemÛÏe jít
o zmûnu názoru nebo subjektivního postoje zú-
ãastnûn˘ch, pokud neovlivÀují právní realitu.
Zmûna okolností musí b˘t zjevná (seznatelná
nezúãastnûné tfietí osobû), tedy rozpoznatelná
pfii seznámení se se základními skuteãnostmi
uveden˘mi v pfiedbûÏném prohlá‰ení. Subjek-
tivní motivace pofiizovatele (napfi. dÛvody, pro
které formuloval podmínku, urãil osobu správ-
ce nebo stanovil rozsah jeho práv a povinností
ãi zpÛsob v˘konu správy) by proto mûly b˘t
v pfiedbûÏném prohlá‰ení uvedeny. Soud, kter˘
o zru‰ení nebo zmûnû pfiedbûÏného prohlá‰ení
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rozhoduje, se vÏívá do postavení pofiizovatele
prohlá‰ení, vychází z obsahu prohlá‰ení a zkou-
má, zda by rozumnû jednající pofiizovatel (§ 4 n.
o. z.) pfii zmûnûn˘ch okolnostech odvolal, zniãil
nebo zmûnil pfiedbûÏné prohlá‰ení.

Pfii rozhodování o zmûnû nebo o zru‰ení
pfiedbûÏného prohlá‰ení soud v co nejvy‰‰í mí-
fie respektuje pÛvodní vÛli pofiizovatele. Pozi-
tivní rozhodnutí pfiijme jen v pfiípadû, Ïe
pfiedbûÏné prohlá‰ení nebo jeho ãást jsou v na-
prosto zfietelném rozporu s pÛvodním zámûrem
pofiizovatele. RovnûÏ dal‰í kumulativní pod-
mínku pro zru‰ení nebo zmûnu prohlá‰ení, kte-
rou je hrozba závaÏné újmy, soud posuzuje
s ohledem na pÛvodní zámûr pofiizovatele
pfiedbûÏného prohlá‰ení. JestliÏe je z pfiedbûÏ-
ného prohlá‰ení zfietelné, Ïe plnû svéprávn˘ po-
fiizovatel mûl v úmyslu si pfiivodit urãitou újmu
(napfi. rozdat ãást svého majetku), a toto právní
jednání bylo v dobû uskuteãnûní pfiedbûÏného
prohlá‰ení právem dovolené a mûlo jistou míru
logiky, nejde o „závaÏnou újmu“ ve smyslu § 43
n. o. z. 

Za „závaÏnou újmu“ je tfieba pokládat nejen
podstatn˘ úbytek jmûní pofiizovatele prohlá‰e-
ní, ale i zásadní zásah do jeho pÛvodního zá-
mûru ohlednû správy jeho záleÏitostí, ke
kterému následkem zmûny okolností do‰lo.
Smyslem institutu pfiedbûÏného prohlá‰ení je
totiÏ nejen ochrana hmotn˘ch práv jeho pofiizo-
vatele, ale pfiedev‰ím zachování jeho vÛle. PÛ-
vodní a zjevnou vÛli pofiizovatele soud pfii
rozhodování o zmûnû nebo o zru‰ení pfiedbûÏ-
ného prohlá‰ení a pfii existenci nov˘ch skuteã-
ností, na které pfii sepisu prohlá‰ení pofiizovatel
zjevnû pom˘‰lel nebo musel pom˘‰let, mÛÏe
nerespektovat jen v˘jimeãnû, pokud by se jeho
rozhodnutí dostalo do naprostého rozporu se
zájmy pofiizovatele. Soud totiÏ musí poskytnout
alespoÀ minimální míru ochrany zájmÛm opat-
rovníka (pofiizovatele), a to i v rozporu s jeho
pfiedchozí vÛlí (§ 465 odst. 1 n. o. z.). 

Soud mÛÏe pfiedbûÏné prohlá‰ení zru‰it nebo
zmûnit i tehdy, kdyÏ váÏná újma prozatím nena-
stala, ale existuje reáln˘ dÛvod pfiedpokládat, Ïe
by k ní bez zru‰ení nebo zmûny pfiedbûÏného
prohlá‰ení do‰lo. Pfii rozhodování soud zvaÏuje
míru pravdûpodobnosti hrozící újmy a pfiimûfie-
nou míru zásahu do vÛle prohla‰ovatele. 

Aãkoliv to ust. § 43 n. o. z. nezmiÀuje (ob-
dobnû viz § 56 odst. 2 n. o. z.), mûl by soud ná-
hled prohla‰ovatele na zru‰ení nebo na zmûnu
pfiedbûÏného prohlá‰ení zjistit pfiedev‰ím jeho
„zhlédnutím“ (§ 417 odst. 1 n. o. z.). Zru‰ení ne-
bo zmûna pfiedbûÏného prohlá‰ení je totiÏ ob-
dobn˘m zásahem do sféry prohla‰ovatele, jako
ustanovení opatrovníka. Proto je zji‰tûní názoru
pofiizovatele tfieba vûnovat typovû obdobnou

péãi. Zákonn˘ imperativ, podle nûhoÏ soud ná-
zor pofiizovatele na zmûnu nebo zru‰ení pfied-
bûÏného prohlá‰ení zjistí „za pouÏití takového
zpÛsobu dorozumívání, kter˘ si ãlovûk zvolí“,
je tfieba vykládat tak, Ïe soud si zpÛsob komu-
nikace nevolí k obrazu svému, ale pfiedev‰ím
s ohledem na moÏnosti a volbu pofiizovatele. Za
tím úãelem zpravidla bude vhodné nafiídit tzv.
jin˘ soudní krok, kter˘ mÛÏe b˘t i nevefiejn˘
a ménû formální a jehoÏ pravidla, vãetnû zpÛ-
sobu komunikace, se urãují podle specifick˘ch
okolností pfiípadu (§ 18 ZZ¤). 

Neplatné pfiedbûÏné prohlá‰ení

Podle § 44 n. o. z. je-li prohlá‰ení nebo jeho od-
volání neplatné, soud k nim pfiihlédne, není-li
pfiíãiny pochybovat o vÛli toho, kdo je uãinil.
PfiedbûÏné prohlá‰ení je i pfii naplnûní obecn˘ch
náleÏitostí pfiedepsan˘ch pro písemné právní
jednání (§ 551 a násl. n. o. z.) neplatné tehdy, ne-
obsahuje-li podpis a identifikaci svûdkÛ (§ 39
odst. 1 n. o. z.), pfiípadnû není-li dodrÏena
zvlá‰tní procedura pfii tvorbû pfiedbûÏného pro-
hlá‰ení pfiedepsaná zákonem (§ 40 n. o. z.).
PfiedbûÏné prohlá‰ení tedy mÛÏe b˘t neplatné
jednak pro své obsahové vady, jednak pro ne-
dodrÏení zákonné procedury, jeho tvorba je to-
tiÏ právními pfiedpisy dÛslednû upraven˘m
procesem, na jehoÏ zachování je tfieba s ohle-
dem na jeho závaÏnost a specifiãnost trvat.

K neplatnému pfiedbûÏnému prohlá‰ení soud
„pfiihlédne“, lze-li z nûho dovodit informace
o skuteãné vÛli pofiizovatele, jak a k˘m mají b˘t
fie‰eny jeho záleÏitosti. Ze zákona je patrné, Ïe
neplatné pfiedbûÏné opatfiení se sv˘mi právními
úãinky nevyrovná platnému pfiedbûÏnému pro-
hlá‰ení. To znamená, Ïe neplatné pfiedbûÏné
prohlá‰ení je pro soud vodítkem, nikoliv témûfi
bezv˘jimeãn˘m imperativem, jak je tomu
u platného pfiedbûÏného prohlá‰ení. Nicménû
soud i v pfiípadû neplatného pfiedbûÏného pro-
hlá‰ení musí uvést a logicky odÛvodnit, proã
vÛli uvedenou v neplatném prohlá‰ení nere-
spektuje (srov. § 61 a § 62 n. o. z.).

Je moÏné platnû pofiídit i ãásteãné pfiedbûÏné
prohlá‰ení, jde-li o projev vÛle k ustanovení
opatrovníka (správce jmûní) jen k urãitému
právnímu jednání (k majetku), pfiípadnû obsa-
huje-li prohlá‰ení jen ãásteãné pokyny ke sprá-
vû. Takové pfiedbûÏné prohlá‰ení není neplatné
pro svoji neurãitost. Pokud je specifikace nedo-
stateãná, je pfiedbûÏné prohlá‰ení neplatné jen
v této ãásti (princip co nejdÛslednûj‰ího respek-
tu k vÛli opatrovance (§ 467 odst. 1 n. o. z.). Ob-
sahuje-li prohlá‰ení jen ãásteãné pokyny ke
zpÛsobu správy, soud vÛli prohla‰ovatele v pfií-
padû nutnosti „dotvofií“ v rozhodnutí o ustano-
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vení opatrovníka a o obsahu jeho práv a povin-
ností, a to s pfiihlédnutím k pfiedpokládanému
zámûru opatrovance v dobû sepisu pfiedbûÏné-
ho prohlá‰ení. V rámci opatrovnického fiízení
totiÏ není vázán obsahem návrhÛ a podání
úãastníkÛ, jejich práva a povinnosti tedy mÛÏe
upravit i nad rámec jejich návrhÛ. Pfiitom bude
vycházet z pfiedpokladu, Ïe prohla‰ovatel mûl
v úmyslu formulovat pfiedbûÏné opatfiení jako
funkãní celek a jednal jako rozumná bytost ve
prospûch sv˘ch objektivnû zjistiteln˘ch zájmÛ
(§ 4 n. o. z.).

JestliÏe je v pfiedbûÏném prohlá‰ení ukotven
pouze zpÛsob ustanovení opatrovníka (správ-
ce), nikoliv konkrétní osoba, která má funkci
opatrovníka vykonávat, je pfiedbûÏné opatfiení
neplatné. Nicménû soud pfii v˘bûru opatrovní-
ka pfiihlíÏí k obsahu pfiedbûÏného opatfiení a ke
kritériím volby, která jsou v nûm vyjádfiena. Vol-
bu opatrovníka lze provést i podmínûnû, pfií-
padnû (av‰ak jen pfii splnûní podmínek v § 464
n. o. z.) uvést více osob, které mají funkci opat-
rovníka vykonávat spoleãnû. Je moÏné ustavit
pofiadí konkrétních osob, které mají vykonávat
funkci opatrovníka pro pfiípad, Ïe ten v dfiívûj-
‰ím pofiadí odmítl b˘t opatrovníkem.

Závûrem

PfiedbûÏné prohlá‰ení je zafiazeno mezi tzv. pod-
pÛrná opatfiení (§ 38 aÏ § 65 n. o. z.), i kdyÏ se
od tzv. nápomoci pfii rozhodování (§ 45 a násl.
n. o. z.) i od institutu zastoupení ãlenem do-
mácnosti (§ 49 a násl. n. o. z.) li‰í tím, Ïe nejde
o „mírnûj‰í a ménû omezující opatfiení“, které
má pfiedejít omezení svéprávnosti ãlovûka (§ 55
odst. 2 o. s. fi.). SlouÏí totiÏ „jen“ k uchování vÛ-
le ãlovûka, kterou vyjádfiil pfiedtím, neÏ pozbyl
schopnosti právnû jednat. Touto vÛlí je násled-
nû soud (a zpravidla i opatrovník, viz níÏe) po-
vinen se fiídit.

JestliÏe pfiedbûÏné prohlá‰ení upravuje i kon-
krétní zpÛsob, jak˘m má opatrovník spravovat
záleÏitosti prohla‰ovatele (§ 38 n. o. z.), mûl by
soud tento zpÛsob pfievzít do usnesení, jímÏ
opatrovníka na základû pfiedbûÏného prohlá‰ení
ustanovil. Vzhledem k tomu, Ïe pfiedbûÏné pro-
hlá‰ení je jiÏ samo o sobû schvalováno soudním
rozhodnutím, postaãí odkaz na toto rozhodnutí,
jímÏ bylo pfiedbûÏné opatfiení schváleno. Jestli-

Ïe soud tento odkaz pomine, opatrovník je i tak
textem pfiedbûÏného prohlá‰ení vázán, pokud
byl úãastníkem fiízení o schválení pfiedbûÏného
prohlá‰ení (§ 159a odst. 4 o. s. fi.). Úãastníkem
schvalovacího fiízení nemusel b˘t napfi. v pfiípa-
dû, Ïe soud ustanovil opatrovníkem nûkoho 
jiného, neÏ toho, koho prohla‰ovatel za opat-
rovníka povolal. 

I kdyÏ podle § 61 n. o. z. je soud v˘bûrem
opatrovníka ze strany prohla‰ovatele vázán (to-
téÏ vypl˘vá i z § 44 n. o. z.), nemusí soud, i kdyÏ
jen zcela v˘jimeãnû, rozhodnout v souladu s vÛ-
lí pofiizovatele ukotvenou v pfiedbûÏném pro-
hlá‰ení. Pokud soud v˘jimeãnû dospûje
k závûru, Ïe vymezení zpÛsobu správy záleÏi-
tostí uvedené v pfiedbûÏném prohlá‰ení nemá
b˘t pro ustanoveného opatrovníka závazné,
protoÏe odporuje smyslu institutu opatrovnic-
tví (jímÏ je ochrana zájmÛ opatrovance, viz 
§ 465 odst. 1, § 466 odst. 1 n. o. z.), ve v˘roku
usnesení o ustanovení opatrovníka v˘slovnû
sdûlí, Ïe opatrovník není pfiedbûÏn˘m prohlá‰e-
ním nebo jeho konkrétní ãástí vázán. Pravomoc
soudu k takovému, i kdyÏ zcela v˘jimeãnému
postupu, vypl˘vá z ust. § 463 odst. 1 n. o. z.,
podle nûhoÏ je ustanovení opatrovníka a vyme-
zení rozsahu jeho práv a povinností soudním
rozhodnutím. Za takov˘ch okolností soudu 
nelze upfiít jistou, i kdyÏ minimální moÏnost
uváÏení, jakého opatrovníka i pfii existenci
pfiedbûÏného prohlá‰ení ustanoví a jak vymezí
jeho roli pfii zastupování opatrovance.

PfiedbûÏné prohlá‰ení je jistû institutem, kter˘
obohacuje moÏnosti ãlovûka, kter˘ pfiedpoklá-
dá, Ïe jeho schopnost právnû jednat bude ná-
sledkem nemoci nebo vûku klesat. Nové úpravû
lze vytknout pfiíli‰ velkou struãnost (coÏ do jisté
míry vyznívá jako paradox s ohledem na to, Ïe
nov˘ civilní kodex obsahuje pfies tfii tisíce usta-
novení). Vznikají zákonem nezodpovûzené
otázky, napfi. zda a za jak˘ch podmínek obstojí
tzv. ãásteãné pfiedbûÏné prohlá‰ení, jestli je moÏ-
né vázat na splnûní podmínky i volbu osoby
opatrovníka a zejména do jaké míry je soud
pfiedbûÏn˘m prohlá‰ením vázán, pokud dospû-
je k závûru, Ïe jeho text odporuje podstatû insti-
tutu opatrovnictví. Tyto nejasnosti je v‰ak
moÏné vyfie‰it v˘kladem stávajících norem. Za-
vedení pfiedbûÏného prohlá‰ení do ãeského pro-
stfiedí hodnotím spí‰e pozitivnû.
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