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Opatrovnická rada je jedním ze staronov˘ch in-
stitutÛ, které zavádí nov˘ obãansk˘ zákoník.
ProtoÏe se jedná o orgán, bez jehoÏ souhlasu
opatrovník nemÛÏe v podstatn˘ch záleÏitostech
jménem opatrovníka jednat (§ 480 n. o. z.), stojí
za to jej blíÏe prozkoumat, najít problematické
body a pokusit se odhadnout, jak˘ postoj k nim
zaujme ãeská jurisprudence. JiÏ na poãátku je
tfieba podotknout, Ïe zatímco nov˘ civilní ko-
dex se úpravû opatrovnické rady vûnuje velmi
podrobnû (§ 472 – § 485), navrhovan˘ zákon
o tzv. zvlá‰tních typech fiízení ji ponechává
prakticky bez pov‰imnutí.1 JiÏ z této skuteãnos-
ti je zjevné, Ïe pravomoc soudu fie‰it a zasaho-
vat do záleÏitostí t˘kajících se opatrovnické
rady z moci úfiední je minimální.

Vznik opatrovnické rady

Ustanovení § 472 odst. 1 n. o. z. nasvûdãuje to-
mu, Ïe opatrovnická rada mÛÏe vzniknout bû-
hem existence jakéhokoliv opatrovnictví.2 Bez
ohledu na gramatickou dikci zákona se v‰ak do-
mnívám, Ïe opatrovnická rada mÛÏe b˘t z logi-
ky vûci zfiízena pouze v pfiípadech, kdy je
opatrovanec omezen nebo zbaven ve zpÛsobi-
losti k právnímu jednání, pfiípadnû kdy jeho exi-
stující vÛli nelze dlouhodobû zjistit. Smyslem
konání opatrovnické rady totiÏ není nahradit
vÛli opatrovance tam, kde tato vÛle existuje a je
v pfiimûfieném ãasovém úseku rozpoznatelná
(srov. s § 469 n. o. z.). S ohledem na systematic-
ké zafiazení v zákonû mÛÏe opatrovnická rada
vzniknout jen pfii opatrovnictví ãlovûka, nikoli
právnické osoby (§ 486 a násl. n. o. z.).

SchÛzi, jejímÏ úãelem je volba opatrovnické
rady, svolává opatrovník (a pokud je opatrovník
neãinn˘, soud) k návrhu opatrovance nebo oso-
by opatrovanci blízké. Soud tedy není oprávnûn
svolat schÛzi za úãelem volby opatrovnické ra-
dy z moci úfiední, aniÏ by do‰lo k podání návr-
hu na její ustavení (§ 472 odst. 1 vûta druhá n. o.
z.). V tomto pfiípadû se neuplatní obecná zása-
da, podle níÏ soud v rámci opatrovnického fií-
zení zahajuje fiízení a rozhoduje v nûm i bez
návrhu. Nicménû je pravdou, Ïe návrh na usta-
vení opatrovnické rady mÛÏe podat i sám opat-
rovanec. Proto nelze vylouãit, Ïe soudy pro
pfiípad, Ïe existenci opatrovnické rady shledají

za potfiebnou, budou opatrovanci ustanovovat
kolizního opatrovníka za úãelem zváÏení, zda je
jménem opatrovance vhodné podat návrh na
zfiízení opatrovnické rady, pfiípadnû za úãelem
zastupování zájmÛ opatrovance bûhem takové-
ho fiízení, bude-li tento návrh kolizním opatrov-
níkem podán (§ 460 n. o. z.). Zvolí-li soud
takov˘ postup, musí mít na pamûti, Ïe kolizní-
mu opatrovníku v rozhodnutí o jeho ustanove-
ní nelze pfiedepsat, Ïe je návrh na ustavení
opatrovnické rady povinen podat. Takov˘ po-
kyn by byl obcházením smyslu § 472 odst. 1 
n. o. z., kter˘ soudu znemoÏÀuje ustavení opat-
rovnické rady z moci úfiední. – Lze v‰ak zastá-
vat je‰tû striktnûj‰í názor, podle nûhoÏ soud
nemá pravomoc v˘‰e uvedeného kolizního
opatrovníka ustanovit, neboÈ fiízení za úãelem
ustavení opatrovnické rady je specifick˘m pro-
cesem, v jehoÏ rámci má opatrovanec plnou
hmotnûprávní i procesní zpÛsobilost, a proto je-
ho aktivitu nemÛÏe nahradit kdokoliv jin˘, tedy
ani soudem ustaven˘ opatrovník. K tomuto ná-
zoru se rovnûÏ pfiikláním, s vûdomím, Ïe koneã-
n˘ postoj zaujme aÏ judikatura vy‰‰ích soudÛ.

Z dÛvodové zprávy k novému obãanskému
zákoníku vypl˘vá, Ïe proces svolání schÛze ve-
doucí ke zvolení opatrovnické rady a prÛbûh té-
to schÛze je neformální záleÏitostí, do níÏ soud
nemá právo zasahovat. Tent˘Ï závûr vypl˘vá
i z pozitivní úpravy, neboÈ ta soudu neposkytu-
je Ïádné v˘slovné oprávnûní zasahovat do prÛ-
bûhu svolávání schÛze a volby rady, pokud tyto
ve své podstatû soukromoprávní (a hmotnû-
právní, nikoli procesní) úkony probíhají z inici-
ativy opatrovníka (§ 472 odst. 1, § § 473, § 475 
n. o. z.). Tato skuteãnost v‰ak mÛÏe zpÛsobit
praktické i v˘kladové obtíÏe.

Ust. § 472 n. o. z. nesdûluje, jak˘m zpÛsobem
opatrovník zjistí totoÏnost osob pfiítomn˘ch na
schÛzi, ani to, zda má oprávnûní provûfiit jejich
vztah k oprávnûnému, z nûhoÏ dovozují právo
úãasti na schÛzi.3 Vzhledem k tomu, Ïe opat-
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Perspektivy institutu opatrovnické rady

1 Zákon o tzv. zvlá‰tních typech fiízení byl legislativní komisí
Ministerstva spravedlnosti projednán v srpnu 2012, o mûsíc
pozdûji byl zaslán k pfiipomínkovému fiízení i soudÛm.
O opatrovnické radû se zmiÀuje v jediném ustanovení, které je
faktick˘m opisem § 481 n. o. z.

2 Podle § 472 odst. 1 n. o. z. je-li jmenován opatrovník, mÛÏe
opatrovanec nebo kaÏdá osoba opatrovanci blízká Ïádat
o ustavení opatrovnické rady; opatrovník svolá schÛzi osob
blízk˘ch opatrovanci a jeho pfiátel, jsou-li mu známi, tak, aby se
schÛze konala do tfiiceti dnÛ po obdrÏení Ïádosti. Není-li schÛze
vãas svolána nebo nekoná-li se z jiného dÛvodu, anebo není-li na
ní zvolena opatrovnická rada, svolá schÛzi soud, a to i bez návrhu.

3 Podle § 472 odst. 2 n. o. z. schÛze se mÛÏe zúãastnit
opatrovanec, kaÏdá osoba opatrovanci blízká a kdokoli z jeho
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rovník je podle zákona svolavatelem schÛze, je
podle mého názoru oprávnûn vylouãit ze schÛ-
ze osoby, které svoji totoÏnost dobrovolnû ne-
prokáÏí. V tomto pfiípadû se totiÏ jedná ãistû
o organizaãní opatfiení a o zji‰tûní údaje, kter˘ je
tfieba uvést do zápisu o konání schÛze (§ 475 
n. o. z.). Opatrovník naopak není oprávnûn vy-
louãit pfiítomnou osobu ze schÛze s odÛvodnû-
ním, Ïe není blízk˘m ani pfiítelem opatrovance.
SchÛzi totiÏ pouze svolává a organizuje, neroz-
hoduje tedy o právech a povinnostech pfiítom-
n˘ch (viz § 473 – § 475 n. o. z.). Tímto právem
nedisponuje zfiejmû ani plénum volební schÛze
ani nikdo dal‰í, neboÈ zákon tak nestanoví.
K pfiezkumu oprávnûní zúãastnit se schÛze pro-
to podle mého názoru mÛÏe dojít aÏ v fiízení
o prohlá‰ení volby ãlena rady za neplatnou 
(§ 476 odst. 1 n. o. z.). 

Postavení opatrovnické rady

Opatrovnická rada jako kolektivní orgán vzniká
okamÏikem zavr‰ení volby (§ 475 n. o. z.) a za-
niká nejpozdûji se zánikem opatrovnictví jako
takového pro dÛvod vznikl˘ na stranû opatro-
vance (napfi. zemfie-li opatrovanec nebo je-li mu
navrácena plná zpÛsobilost k právnímu jedná-
ní). Její existence v‰ak není vázána na osobu
konkrétního opatrovníka, neboÈ opatrovnictví
smrtí opatrovníka nebo jeho odvoláním nezani-
ká (§ 468 n. o. z.).

Opatrovnická rada nemá procesní zpÛsobi-
lost, proto aÏ na zákonem stanovené v˘jimky
není úãastníkem opatrovnického fiízení. Zákon-
nou v˘jimkou je oprávnûní povûfieného ãlena
rady k podání návrhu na zmûnu v˘‰e odmûny
opatrovníka (§ 479 odst. 2 n. o. z.) a oprávnûní
povûfieného ãlena rady podat návrh na zru‰ení
opatrovnictví nebo odvolání opatrovníka a jeho
nahrazení jinou osobou podle § 479 odst. 3. Za
takov˘ch okolností soud doruãuje soudní pí-
semnosti povûfienému ãlenu rady.

Zákon nesdûluje, jak˘m konkrétním zpÛso-
bem dochází ke svolání opatrovnické rady. Pro-
to podle mého názoru k jejímu svolání mÛÏe
dojít i neformálnû, ov‰em tak, aby o jejím koná-
ní byli vyrozumûni v‰ichni její ãlenové, opatro-
vanec a opatrovník. Pokud k vyrozumûní v˘‰e
uveden˘ch osob nedojde, mÛÏe kter˘koliv ãlen
opatrovnické rady, opatrovník a opatrovanec
(není podstatné, zda má zpÛsobilost k právní-
mu jednání) v propadné patnáctidenní lhÛtû od
pfiijetí rozhodnutí navrhnout soudu, aby roz-
hodnutí opatrovnické rady zru‰il a nahradil je
vlastním rozhodnutím (§ 481 n. o. z.). JestliÏe se
oprávnûná osoba o existenci rozhodnutí vãas
nedozvûdûla (napfi. proto, Ïe o konání schÛze
nebyla vyrozumûna), má právo svolat novou

schÛzi opatrovnické rady, která problematické
rozhodnutí revokuje. Vadn˘ postup svolavatele
opatrovnické rady téÏ mÛÏe b˘t dÛvodem pro
jeho odvolání (§ 477 odst. 2 n. o. z.).

Pokud opatrovnická rada pfiijala rozhodnutí,
aniÏ by byla pfiítomna vût‰ina jejích ãlenÛ (v pfií-
padû, Ïe je rada tfiíãlenná, musí b˘t pfiítomni
v‰ichni), domnívám se, Ïe opatrovník není ta-
kov˘m rozhodnutím vázán. Chybí totiÏ vÛle
opatrovnické rady jako celku pfiijmout takové
rozhodnutí (§ 551 n. o. z.). 

Opatrovnická rada musí mít alespoÀ tfii ãleny
(§ 474 n. o. z.). JestliÏe následkem odvolání ne-
bo odstoupení ãlena (ãlenÛ) opatrovnické rady
klesne poãet jejích ãlenÛ pod zákonn˘ poãet,
opatrovnická rada jako kolektivní orgán zfiejmû
nezaniká, av‰ak není zpÛsobilá se usná‰et a pfii-
jímat rozhodnutí. Její pÛsobnost doãasnû pfie-
chází na soud, dokud (analogicky § 482 odst. 2
n. o. z.) rada není doplnûna tak, aby byla mini-
málnû tfiíãlenná. JestliÏe není osoby, která by by-
la ãlenem opatrovnické rady, rada zaniká. Nic
v‰ak nebrání tomu, aby byla bûhem trvání opat-
rovnictví opûtovnû zfiízena postupem podle 
§ 472 odst. 1 n. o. z.

Zákon v˘slovnû nefie‰í, zda opatrovnická ra-
da pfiijde o zpÛsobilost pfiijímat rozhodnutí
i tehdy, kdyÏ na základû volby osob opatrovan-
ci blízk˘ch a jeho pfiátel (§ 475 n. o. z.) má mít
více neÏ tfii ãleny, av‰ak poãet tûchto ãlenÛ více-
násobn˘m odstoupením nebo odvoláním kles-
ne pod polovinu takto stanoveného poãtu (napfi.
ze sedmi na tfii). – Domnívám se, Ïe reálná ak-
ceschopnost rady není za takov˘ch okolností
naru‰ena, pokud ãítá alespoÀ tfii ãleny, ktefií ne-
odstoupili, nebyli odvoláni a jsou zpÛsobilí
k právnímu jednání. Toto stanovisko zastávám
proto, Ïe z § 482 odst. 1 n. o. z. vypl˘vá, Ïe pÛ-
sobnost opatrovnické má na soud pfiecházet jen
v˘jimeãnû, není-li zaji‰tûna její základní schop-
nost rady spolurozhodovat o záleÏitostech
opatrovance.

Spolurozhodovací ãinnost
opatrovnické rady

Spolurozhodovací oprávnûní opatrovnické ra-
dy ve vztahu k opatrovníkovi vymezuje § 480 
n. o. z. Zatímco ust. § 480 odst. 1, 2 n. o. z. po-
skytuje taxativní v˘ãet záleÏitostí opatrovance,
o nichÏ opatrovník za Ïádn˘ch okolností nemÛ-
Ïe rozhodnout bez souhlasu opatrovnické rady,
ust. § 480 odst. 3 n. o. z. opravÀuje opatrovnickou
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pfiátel, tfiebaÏe nebyl pozván; kaÏd˘ z nich má jeden hlas.
Zúãastní-li se schÛze alespoÀ pût osob, mÛÏe b˘t opatrovnická
rada zvolena.

JURIS_01_13_zlom  29.11.2012  15:35  Stránka 19



radu k dal‰ímu roz‰ífiení okruhÛ pfiípadÛ, v nichÏ
opatrovník nemÛÏe konat bez souhlasu rady.4

Formulaci, podle níÏ usnesení opatrovnické
rady, jímÏ rada opatrovníka limituje udûlením
svého souhlasu nad rámec situací dle § 480 
odst. 1, 2 n. o. z., nesmí opatrovníka omezovat
nad míru pfiimûfienou okolnostem, je podle mé-
ho názoru tfieba vykládat restriktivnû. Nelze po-
minout, Ïe opatrovník, nikoli opatrovnická
rada, nese odpovûdnost za fiádn˘ prÛbûh opat-
rovnictví (srovnej se smyslem § 438, § 440, § 466
nebo § 467 n. o. z.). Opatrovnická rada proto
mÛÏe omezující usnesení pfiijmout jen s ohle-
dem na mimofiádné okolnosti pfiípadu, napfi.
pokud lze oãekávat, Ïe konkrétní úkon opatrov-
níka, kter˘ za bûÏn˘ch okolností nebo u jiného
opatrovance zásadnû neovlivní pomûry opatro-
vance, mÛÏe mít zvlá‰tní dÛsledky.

JestliÏe opatrovník uskuteãnil konkrétní
právní jednání, aniÏ by k tomu byl vybaven
souhlasem opatrovnické rady, pfiestoÏe jej pfií-
mo ze zákona mít musí (§ 480 odst. 1, 2 n. o. z.),
je jeho jednání vcelku bez pochyb právnû ne-
úãinné, pokud opatrovnická rada takové jednání
bez zbyteãného odkladu neschválí (analogické
vyuÏití § 440 n. o. z.).5 Je ov‰em otázkou, zda
k absolutní neúãinnosti právního jednání opat-
rovníka dochází i tehdy, kdyÏ se opatrovnická
rada usnesla na tom, Ïe opatrovník bez jejího
souhlasu nesmí uskuteãnit je‰tû dal‰í jednání,
které není uvedeno v taxativních v˘ãtech 
v § 480 odst. 1, 2 n. o. z.6

Pro závûr, Ïe právní jednání opatrovníka v zá-
leÏitostech, kde není tfieba obligatorního sou-
hlasu opatrovnické rady, navozuje právní
úãinky navzdory rozhodnutí opatrovnické rady
podle § 480 odst. 3 n. o. z., hovofií skuteãnost, Ïe
u tfietí osoby, vÛãi níÏ opatrovník jedná, zpravi-
dla vzniká legitimní oãekávání, Ïe opatrovník
takové jednání mÛÏe uskuteãnit. Tfietí osoba to-
tiÏ nemá vûdomost o existenci rozhodnutí opat-
rovnické rady, které opatrovníka omezuje
v právním jednání nad rámec stanoven˘ v § 480
odst. 1, 2 n. o. z. Také lze argumentovat tím, Ïe
spolurozhodovací vztah mezi opatrovníkem
a opatrovnickou radou je vnitfiní záleÏitostí
opatrovnictví, která se nemÛÏe projevit ve vzta-
hu ke tfietím osobám. – Myslím si v‰ak, Ïe tyto
argumenty nejsou v souladu s ust. § 440 odst. 1,
2 n. o. z., z nûhoÏ vypl˘vá, Ïe v pfiípadû ne-
smluvního zastoupení má pfiekroãení zástupãí-
ho oprávnûní za následek neúãinnost právního
jednání uskuteãnûného zástupcem.7 Také nelze
odestát, Ïe existence speciálních institutÛ upra-
vujících opatrovnictví ãlovûka je odÛvodnûna
potfiebou ve zv˘‰ené mífie chránit zájmy opatro-
vance, a to pfiípadnû i na úkor tfietích osob, vÛ-
ãi nimÏ opatrovník jedná, i za cenu, Ïe nebude

naplnûno jejich oprávnûné oãekávání, Ïe opat-
rovník nepfiekraãuje meze zastoupení. 

JestliÏe opatrovnická rada opatrovníka omezí
v jeho samostatném právním jednání jménem
opatrovníka v rozporu s v˘‰e uveden˘m princi-
pem, opatrovník podle mého musí toto její
usnesení respektovat, pokud nepodal návrh na
zru‰ení tohoto rozhodnutí postupem podle 
§ 481 n. o. z.8 Jin˘ postup smûfiující k nápravû
nebo ke zru‰ení rozhodnutí opatrovnické rady
totiÏ zákon nepfiipou‰tí.

Soudní fiízení o zru‰ení nebo náhradu roz-
hodnutí opatrovnické rady je „minifiízením“,
které soudce koná uvnitfi opatrovnictví (opat-
rovnického fiízení) jako celku. Úãastníky tohoto
„minifiízení“ jsou navrhovatel a ti, o jejichÏ prá-
vech a povinnostech má b˘t v fiízení jednáno
(tedy opatrovník, neboÈ jeho zástupãího opráv-
nûní se má rozhodnutí soudu t˘kat). Opatrova-
nec je úãastníkem fiízení jen v pfiípadû, Ïe je
navrhovatelem, neboÈ soudní rozhodnutí na nû-
ho pÛsobí jen nepfiímo, protoÏe není souãástí
rozhodovacího procesu podle § 480 –§ 481 n. o. z.
probíhajícího mezi opatrovníkem a opatrovnic-
kou radou.

Opatrovnická rada nemá podle hmotného
práva samostatnou hmotnûprávní osobnost.
Zákon v‰ak pfiipou‰tí, Ïe za urãit˘ch okolností
mÛÏe ve vztahu k soudu jednat prostfiednictvím
svého povûfieného ãlena (§ 479 odst. 2 n. o. z.). –
I kdyÏ ust. § 481 n. o. z. takovou v˘slovnou dik-
ci neobsahuje, domnívám se, Ïe opatrovnická
rada má i v pfiípadû návrhu na zru‰ení nebo
zmûnu jejího vlastního rozhodnutí právní osob-
nost ad hoc s tím, Ïe povûfienou osobou, s níÏ
soud komunikuje, je pfiedseda rady. Opaãn˘ ná-
hled by vedl k závûru, Ïe Ïádn˘ subjekt není
oprávnûn prezentovat a hájit stanovisko opat-
rovnické rady pfii rozhodování o jejím vlastním
usnesení. Právû popsan˘ postoj zastávám i pro-
to, Ïe za urãit˘ch okolností (§ 482 odst. 1 n. o. z.)
pfiejímá pÛsobnost opatrovnické rady jediná
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4 Obligatorní souhlas opatrovnické rady s právním jednáním
opatrovníka uãinûného jménem opatrovance se vyÏaduje pfii
zmûnû bydli‰tû opatrovance, pfii umístûní opatrovance do
uzavfieného ústavu, pfii zásazích do tûlesné integrity
opatrovance a pfii podstatn˘ch majetkov˘ch záleÏitostech.
Opatrovnická rada nemá a ani si nemÛÏe osobovat oprávnûní
ke spolurozhodování v situacích, kdy právní jednání opatrovníka
vyÏaduje souhlas soudu (napfi. § 461, § 462 n. o. z.).

5 Podle § 440 odst. 1 n. o. z. pfiekroãil-li zástupce zástupãí
oprávnûní, zavazuje právní jednání zastoupeného, pokud
pfiekroãení schválí bez zbyteãného odkladu. To platí i v pfiípadû,
kdy za jiného právnû jedná osoba, která k tomu není oprávnûna.

6 Podle § 480 odst. 3 n. o. z. je-li to v zájmu opatrovance, mÛÏe
se opatrovnická rada usnést, jaká dal‰í rozhodnutí opatrovníka
o opatrovanci podléhají jejímu souhlasu; taková usnesení nesmí
omezovat opatrovníka nad míru pfiimûfienou okolnostem.

7 Smluvní zastoupení má specifickou úpravu v § 446 n. o. z.
8 Podle § 481 n. o. z. ãlen opatrovnické rady, kter˘ pro její

rozhodnutí nehlasoval, opatrovník nebo opatrovanec mÛÏe do
patnácti dnÛ od pfiijetí rozhodnutí navrhnout soudu, aby
rozhodnutí opatrovnické rady zru‰il a nahradil je sv˘m
rozhodnutím. Dokud soud nerozhodne, nenabude rozhodnutí
opatrovnické rady právní úãinky.
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osoba, která má zpÛsobilost k právnímu jedná-
ní, a proto o ní nemÛÏe vzniknout pochybnost,
zda mÛÏe hájit opodstatnûnost svého rozhod-
nutí pfied soudem.

Peãující právnická osoba

Specifické a privilegované postavení v rámci
opatrovnictví zákon pfiiznává právnické osobû,
jejíÏ hlavní ãinnost spoãívá v péãi o osoby se
zdravotním postiÏením a ochranû jejich zájmÛ.
Tato osoba má bez dal‰ího právo navrhnout svo-
lání schÛze k ustavení opatrovnické rady a za
podmínek stanoven˘ch zákonem se mÛÏe na zá-
kladû své vlastní vÛle zúãastnit schÛzí opatrov-
nické rady nebo se dokonce stát jejím ãlenem.9

Zákon nefie‰í, jak˘m zpÛsobem právnická
osoba dle § 484 n. o. z. prosazuje své právo b˘t
ãlenem opatrovnické rady, zda úãastí na volbû
ãlenÛ opatrovnické rady ve smyslu § 473 n. o. z.,
nebo jednostrann˘m právním jednáním (ozná-
mením o vstupu do rady). Pfiikláním se ke dru-
hé ze zmínûn˘ch variant. Hmotnûprávní nárok
právnické osoby ke ãlenství v radû totiÏ zákon
koncipuje jako oprávnûní, které je nezávislé na
vÛli jin˘ch osob, a proto je nelze vázat na volbu.
Také nelze ignorovat, Ïe toto oprávnûní mÛÏe
právnická osoba nepochybnû realizovat i poté,
co jiÏ do‰lo ke zvolení opatrovnické rady podle
§ 473 n. o. z., kdyÏ zákon nepoãítá s tím, Ïe by
za úãelem kooptace peãující právnické osoby do
rady mûla b˘t svolána volební schÛze podle 
§ 472 odst. 1 n. o. z. Taková schÛze se má usku-
teãnit jen pfii zániku funkce ãlena opatrovnické
rady, kterého je z toho dÛvodu tfieba nahradit 
(§ 477 odst. 3 n. o. z.).

Právnická osoba se tedy stává ãlenem opat-
rovnické rady, jakmile svoji vÛli vstoupit do ra-
dy oznámí pfiedsedovi rady, opatrovníku
a soudu. Z Ïádného zákonného ustanovení ne-
lze dovodit, Ïe soud by mûl mít pravomoc ke
konstitutivnímu rozhodnutí, jímÏ ustavuje ãlen-
ství právnické osoby v opatrovnické radû.

âlenství právnické osoby v radû konãí záni-
kem této osoby nebo okamÏikem, kdy právnic-
ká osoba pfiestala splÀovat pfiedpoklady pro své
ãlenství v radû (§ 484 odst. 1, 2 n. o. z.). Bylo by
totiÏ v rozporu s v˘‰e uveden˘m v˘kladem,
jestliÏe by k zániku ãlenství právnické osoby
v radû pro pozdûj‰í ztrátu pfiedpokladÛ dochá-
zelo soudním rozhodnutím, pokud ke vzniku
jejího ãlenství takového rozhodnutí není tfieba.
Vzniknou-li pochybnosti o existenci tûchto
pfiedpokladÛ, soud na návrh právnické osoby,
opatrovníka a kterékoliv osoby, jeÏ má právo
volby ãlena opatrovnické rady (§ 472 odst. 1 
n. o. z.), rozhodne, zda právnická osoba je i na-
dále ãlenem opatrovnické rady. Toto rozhodnu-

tí má deklaratorní charakter. Zmínûn˘ verdikt
soud vydá i bez návrhu, po sly‰ení zaintereso-
van˘ch. V obou v˘‰e uveden˘ch fiízeních 
soud skuteãnosti, jeÏ jsou pro rozhodnutí pod-
statné (§ 484 odst. 1,2 n. o. z.), zji‰Èuje z úfiední
povinnosti.

Od rozhodnutí o ãlenství právnické osoby
v radû je tfieba odli‰it soudní verdikt o odnûtí
konkrétního práva (práv) právnické osobû z dÛ-
vodu, Ïe toto osoba svá oprávnûní podle § 484
n. o. z. nevykonává v souladu se zájmy opatro-
vance (§ 484 odst. 2 in fine). Jedná se o sankãní
rozhodnutí, jeÏ je obdobou ust. § 477 odst. 2 
n. o. z., které umoÏÀuje odvolat ãlena opatrov-
nické rady, kter˘ není právnickou osobou. O od-
nûtí oprávnûní soud nemÛÏe rozhodnout z moci
úfiední, ale jen k návrhu opatrovance, opatrov-
níka nebo ãlenÛ opatrovnické rady. Pfiitom pod-
le mého názoru není vylouãeno, Ïe soud své
rozhodnutí k návrhu právnické osoby pozdûji
zcela nebo zãásti zmûní (s úãinky ex nunc), zmû-
ní-li se na stranû právnické osoby pomûry nato-
lik, Ïe lze nadále oãekávat, Ïe dfiíve odÀatá
oprávnûní bude vykonávat v souladu se zájmy
opatrovance. Konkrétní zpÛsob hlasování práv-
nické osoby v opatrovnické radû zpravidla nebu-
de dÛvodem pro odnûtí jejích práv, ale pro
pfiípadné zru‰ení rozhodnutí opatrovnické rady
podle § 481 n. o. z. O návrhu na zmûnu verdiktu
o odejmutí oprávnûní právnické osoby soud roz-
hodne v˘hradnû na návrh této právnické osoby
nebo osob oprávnûn˘ch podat návrh na odejmu-
tí jejích oprávnûní, nikoli v‰ak bez návrhu.

Závûrem

DÛvodová zpráva k novému civilnímu kodexu
v ãásti vûnované opatrovnické radû sdûluje,10 Ïe
institut opatrovnické rady mj. navazuje na na‰i
star‰í právní úpravu, která s tzv. poruãenskou
radou rovnûÏ poãítala. Toto konstatování je do
jisté míry zavádûjící, protoÏe § 284 ABGB, jenÏ
pfiipou‰tûl existenci poruãensk˘ch rad, nikdy
nebyl realizován skrze pfiedpokládan˘ zvlá‰tní
pfiedpis.11 Ustanovení § 284 ABGB tedy nebylo
tehdej‰í praxí vyuÏíváno.12 Tzv. poruãenské ra-
dy mûly b˘t koncipovány jako ãistû poradní or-
gán soudu, kter˘ narozdíl od nyní zavádûn˘ch
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9 Viz § 484 n. o. z.
10 DÛvodovou zprávu lze dohledat napfi. na webov˘ch stránkách

ministerstva spravedlnosti:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html.

11 Podle § 284 ABGB poruãenské rady jsou povolány k tomu, aby
podporovaly soudy pfii vykonávání soudnictví poruãenského
a opatrovnického. Jejich sloÏení a úkoly stanoví zvlá‰tní zákon.

12 Viz Svoboda, E. v Rouãek, F., Sedláãek, J. a kol. Komentáfi
k ãeskoslovenskému obecnému zákoníku obãanskému.
PÛvodnû vydáno nákladem Právnického knihkupectví
a nakladatelství V. Linhart. Praha, 1935. Obnovené vydání
v CODEX Bohemia s. r. o. Praha: 1998, s. 119–1120.
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opatrovnick˘ch rad nedisponoval ve vztahu
k opatrovníku spolurozhodovacím oprávnû-
ním. U kaÏdého soudu mûla pÛsobit jediná po-
ruãenská rada vystupující v jakémkoliv
opatrovnickém fiízení v obvodu daného soudu.13

Nov˘ civilní kodex v‰ak pfiedpokládá, Ïe opat-
rovnická rada bude ustavena pro kaÏdého opat-
rovance zvlá‰È. – Opatrovnická rada je tedy ve
svém novém obsahu institutem, s nímÏ na‰e ju-
risprudence dosud nemá zku‰enosti. 

V ãlánku popsané v˘kladové otázky t˘kající
se opatrovnické rady, jeÏ nová právní úprava in-
stitutu opatrovnické rady nastoluje, judikatura
ãasem zodpoví. Dovolím si v‰ak systémovou
v˘tku: Právní úprava opatrovnické rady je po-
stavena na principu dobré vÛle osob, jeÏ se pre-

zentují jako osoby opatrovanci blízké nebo jako
jeho pfiátelé, aniÏ by v dobû, kdy tyto osoby zvo-
lí opatrovnickou radu, pfiípadnû se stanou jejími
ãleny, byl nûkdo oprávnûn jejich vztah k opatro-
vanci pfiezkoumat. Pfiedpoklad jejich dobré vÛ-
le v‰ak nemusí b˘t v nûkter˘ch pfiípadech
naplnûn. Za takov˘ch okolností se zákonné pra-
vidlo ochrany zájmÛ opatrovance pfied pfiípad-
nou zvÛlí opatrovnické rady poskytované
nikoli preventivnû, ale aÏ pfii poru‰ení povin-
ností opatrovnické rady nebo nûkterého z jejích
ãlenÛ, mÛÏe ukázat nedostateãn˘m.

1/2013 JURISPRUDENCE âLÁNKY

22

13 Viz § 30 – § 47 dílãí novely I. ABGB, tedy císafiského nafiízení
z 12. fiíjna 1914, ã. 296 fi. z.

Jiné prameny práva

DOC. JUDR. PAVEL MATES CSC., VYSOKÁ ·KOLA

FINANâNÍ A SPRÁVNÍ PRAHA A FAKULTA SOCIÁLNù

EKONOMICKÁ UJEP ÚSTÍ NAD LABEM

Celé generace právníkÛ, ktefií studovali na na-
‰ich fakultách od poãátku minulého století do
jeho 90. let, se mohly doãíst v uãebnicích rÛz-
n˘ch oborÛ, Ïe pramenem kontinentálního prá-
va jsou právní pfiedpisy a normativní smlouvy.

BudiÏ na tomto místû pfiipomenut rozbor pra-
menÛ práva, kter˘ podává F. Weyr, jedna z nej-
v˘znamnûj‰ích osobností právní teorie první
republiky, kter˘ zmiÀuje v˘luãnû právní pfied-
pisy a to jak pokud jde o právo ústavní, tak
i správní.1 Také WeyrÛv ãast˘ oponent, pfiedsta-
vitel praÏské pozitivistické ‰koly J. Hoetzel, se
pfiidrÏoval tradiãního ãlenûní pramenÛ práva,
kdyÏ vedle právních pfiedpisÛ, které ve svojí,
dnes klasické uãebnici, detailnû rozebíral, uvá-
dûl také obyãejové právo, pokud se t˘ãe Slo-
venska, a mezinárodní smlouvy, byÈ zmiÀuje
i dal‰í souvislosti, zejména pokud se t˘ãe v˘ko-
nu dozoru a moÏnosti ru‰ení nafiízení.2

Spí‰e jen ojedinûle se v tomto období mÛÏeme
setkat se zamy‰lením nad tím, zda neexistují ta-
ké jiné prameny práva. Rakousk˘ normativista
A. Merkl v ãasto citovaném pojednání o správ-
ním právu uvádí mezi prameny práva v prvé
fiadû právní pfiedpisy, pfiipomíná v‰ak i v˘znam
tzv. soudních a správních zvyklostí, ãi konstant-
ní judikatury, které v‰ak mají podle nûj povahu

pramene práva, nikoli v‰ak jakoÏto precedent,
ale jen pokud se z nûho stane obyãej. Podle prof.
Merkla v‰ak pÛsobí spí‰ motivaãnû a to vedle ji-
n˘ch faktorÛ, které urãují faktickou realizaci ve-
fiejné správy.3

Bez zajímavosti není pfiipomenout v této sou-
vislosti paralelu, která se nabízí s platnou úpravou
správního fiádu, jeho § 2 odst. 4, kde je mimo jiné
formulována zásada legitimního oãekávání, 
v 30. letech minulého století sice materiálnû uzná-
vaná, ale nevyjádfiená. Dodejme, Ïe v souãasnosti
se jiÏ v této souvislosti otevfienû hovofií o „tenden-
ci k precedenãnímu systému rozhodování“.4

Av‰ak ani v uãebnicích teorie státu a práva
vydan˘ch kdykoli po roce 1948 nenacházíme
v tomto ohledu nic jiného nebo nového a zÛstá-
vá tu torpidní setrvávání na dosud platn˘ch
doktrínách. Jen spí‰e v˘jimeãnû (napfi. P. Hol-
länder) se aÏ koncem 80. let objevovaly i odli‰-
né my‰lenky.

Teprve 90. léta minulého století pfiiná‰ejí do
tohoto stereotypu radikální zmûny a zaãínají se

1 Weyr F.: Soustava ãeskoslovenského práva státního, Fr, Borov˘,
Praha 1924, str. 34 a 68–71; Weyr F.: âeskoslovenské právo
správní. âást obecná, Organisace vefiejné správy a správní
fiízením, Brno 1922, str. 11–12.

2 Hoetzel J.: âeskoslovenské správní právní právo. âást
v‰eobecná, Melantrich, Praha 1934, str. 36 a následující.

3 Merkl. A.: Obecné právo správní, Orbis, Praha-Brno 1931, 
str. 104, 114–115; není od vûci pfiipomenout, Ïe prof. Merkl
uznával za jist˘ch podmínek i primát mezinárodního práva,
jakoÏto pramene práva.

4 Jemelka L., Pondûlíãková K., Bohadlo D.: Správní fiád.
Komentáfi, C. H. Beck, Praha 2011, str. 15.
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