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POUČENÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH 
OPATROVNÍKA  

§ 457 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Opatrovník sleduje ochranu zájmů zastoupeného a 

naplňování jeho práv.  

§ 457 obč. zák.: Zákonné zastoupení i opatrovnictví sleduje ochranu zájmů zastoupeného a 

naplňování jeho práv.  

 

Opatrovníka jmenuje soud, současně určí rozsah 

opatrovníkových práv a povinností. Požádá-li o to 

opatrovník, soud ho odvolá.  

§ 463 odst. 1,2 obč. zák: Opatrovníka jmenuje soud, současně určí rozsah opatrovníkových 

práv a povinností. Osoba, které byl opatrovník jmenován, se na dobu trvání opatrovnictví 

stává opatrovancem. Požádá-li o to opatrovník soud ho odvolá, soud opatrovníka odvolá i 

v případě, že neplní své povinnosti. Zároveň opatrovanci jmenuje nového opatrovníka. 

 

Opatrovník je povinen: 

 udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné 

spojení,  

 projevovat o opatrovance skutečný zájem,  

 jakož i dbát o jeho zdravotní stav a 

 starat se o naplnění opatrovancových práv a  

 chránit jeho zájmy.  

§ 466 odst. 1 obč. zák. 

Opatrovníci dostávají 
základní poučení o 
právech a 
povinnostech, kterými 
jsou především 
povinnosti.

Bohužel často toto 
poučení zvýší nejistotu 
opatrovníka a příliš mu 
jeho postupy neulehčí 
ani neujasní.
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Opatrovník je povinen vysvětlit opatrovanci srozumitelně 

povahu a následky rozhodnutí, která za něj činí.   

§ 466 odst. 2 obč. zák.: Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, vysvětlí 

opatrovanci srozumitelně povahu a následky rozhodnutí. 

Opatrovník spravuje jmění opatrovance v běžném rozsahu.  

§ 461 odst. 1,2 obč. zák.: Spravuje-li opatrovník jmění zastoupeného, náleží mu běžná správa 

takového jmění. Nejedná-li se o běžnou záležitost, vyžaduje se k naložení se jměním 

zastoupeného schválení soudu. Dar, dědictví nebo odkaz určené pro zastoupeného 

s podmínkou, že jej bude spravovat třetí osoba, jsou z této správy vyloučeny. Opatrovník však 

může přijetí takového daru, dědictví nebo odkazu odmítnout, k odmítnutí se vyžaduje 

schválení soudu. 

 

Opatrovník naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá 

jeho názorů. 

§ 467 odst. 1 obč. zák.: Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní 

prohlášení a dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo 

vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-

li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance. 

 

Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl 

v rozporu s jeho schopnostmi  

§ 467 odst. 2 obč. zák.: Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu 

s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním 

opatrovancovým představám a přáním. 

 

Opatrovník není oprávněn za zastoupeného právně jednat 

v záležitostech týkajících se:  

 vzniku a zániku manželství,  

 výkonu rodičovských povinností a práv,  

 jakož i pořízení pro případ smrti nebo 

Opatrovníci dostávají 
základní poučení o 
právech a 
povinnostech, kterými 
jsou především 
povinnosti.

Bohužel často toto 
poučení zvýší nejistotu 
opatrovníka a příliš mu 
jeho postupy neulehčí 
ani neujasní.
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 prohlášení o vydědění a jejich odvolání  

§ 458 obč. zák. 

  

Je-li jmenován opatrovník, může opatrovanec nebo každá 

osoba opatrovanci blízká žádat o ustanovení opatrovnické 

rady 

Opatrovník svolá schůzi osob blízkých opatrovanci a jeho přátel, jsou-li mu známy, tak, aby 

se schůze konala do třiceti dnů od obdržení žádosti. Není-li schůze včas svolána nebo 

nekoná-li se z jiného důvodu, anebo není-li na ní zvolena opatrovnická rada, svolá schůzi 

soud, a to bez i návrhu. Schůze se může zúčastnit opatrovanec, každá osoba opatrovanci 

blízká a kdokoli z jeho přátel, třebaže nebyl pozván, každý z nich má jeden hlas. Zúčastní-li 

se schůze alespoň pět osob, může být opatrovnická rada zvolena. 

§ 472 obč.zák. 

 

Opatrovník nesmí bez souhlasu opatrovnické rady (a není-li, 

pak bez souhlasu soudu) rozhodnout o:  

 změně bydliště opatrovance,  

 umístění opatrovance do uzavřeného ústavu nebo podobného zařízení v případě, kdy 

to zdravotní stav opatrovance zjevně nevyžaduje,  

 zásazích do integrity opatrovance, nejedná-li se o zákroky bez závažných následků.  

§ 480 odst. 1 obč. zák. 

 

Opatrovník nesmí bez souhlasu opatrovnické rady (a není-li, 

pak bez souhlasu soudu) nakládat s majetkem opatrovance, 

jedná-li se o:  

 nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku 

životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu,  

 nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu třetinu opatrovancova majetku, ledaže 

tato třetina představuje hodnotu jen nepatrnou,  

 přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených shora.  

§ 480 odst. 2 obč. zák. 

Opatrovníci dostávají 
základní poučení o 
právech a 
povinnostech, kterými 
jsou především 
povinnosti.

Bohužel často toto 
poučení zvýší nejistotu 
opatrovníka a příliš mu 
jeho postupy neulehčí 
ani neujasní.
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Opatrovník nesmí bez souhlasu soudu: 

 vyslovit souhlas se změnou osobního stavu opatrovance, 

 zavázat opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo osoby 

tomuto členu blízké,  

 nabýt pro opatrovance nemovitou věc nebo podíl na ní, ani opatrovancovu nemovitou 

věc nebo podíl na ní zcizit či zatížit,  

 nabýt pro opatrovance obchodní závod, podíl na obchodním závodu nebo podíl na 

právnické osobě, ani tento majetek zcizit nebo zatížit; to neplatí, jedná-li se o nabytí 

účastnických nebo podobných cenných papírů zajišťujících bezpečný výnos,  

 uzavřít za opatrovance smlouvu zavazující ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění 

na dobu delší než 3 roky,  

 odmítnout dědictví nebo jiné plnění z pozůstalosti,  

 zavázat opatrovance k bezúplatnému plnění jiné osobě, ledaže se jedná o dar 

poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a 

opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas.  

§ 483 odst. 1 a 2 obč. zák. 

 

Opatrovník bez souhlasu soudu nesmí naložit s majetkem 

opatrovance, jedná-li se o: 

 nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající pětisetnásobku 

životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu,  

 nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu polovinu opatrovancova majetku, 

ledaže tato polovina představuje hodnotu jen nepatrnou a nejedná se o věc, která je 

pro opatrovance věcí zvláštní obliby, nebo 

 přijetí nebo poskytnutí půjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách převyšujících částku 

odpovídající pětisetnásobku životního minima jednotlivce nebo převyšující hodnotu 

jedné poloviny opatrovancova majetku.  

§ 483 odst. 3 obč. zák. 

Opatrovník jedná zpravidla společně s opatrovancem.  

§ 469 odst. 2 obč. zák: Opatrovník jedná zpravidla společně s opatrovancem. Jedná-li 

opatrovník samostatně, jedná v souladu s vůlí opatrovance. Nelze-li vůli opatrovance zjistit, 

rozhodne na návrh opatrovníka soud. 

 

Opatrovníci dostávají 
základní poučení o 
právech a 
povinnostech, kterými 
jsou především 
povinnosti.

Bohužel často toto 
poučení zvýší nejistotu 
opatrovníka a příliš mu 
jeho postupy neulehčí 
ani neujasní.
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Dojde-li ke střetu zájmu opatrovníka se zájmem 

zastoupeného či ke střetu zájmu těch, kteří jsou zastoupeni 

týmž opatrovníkem, anebo hrozí-li takový střet, jmenuje soud 

zastoupenému kolizního opatrovníka.  

§ 460 obč. zák. 

 

Opatrovník je povinen vyhotovit soupis spravovaného jmění 

do 2 měsíců od svého jmenování 

§ 485 odst. 1 obč. zák.: Opatrovník, který spravuje jmění opatrovance, vyhotoví do 2 měsíců 

od svého jmenování soupis spravovaného jmění a doručí jej soudu, opatrovanci a 

opatrovnické radě. 

 

Opatrovník je povinen vyhotovit každoroční vyúčtování 

správy jmění   

§ 485 odst. 2 obč. zák.: Za trvání opatrovnictví vyhotoví opatrovník vyúčtování správy jmění 

každoročně vždy do 30. června, ledaže se s členy opatrovnické rady dohodne, že 

vyúčtování předloží dříve.  Je-li pro to důležitý důvod, může opatrovanec nebo opatrovnická 

rada navrhnout soudu, aby opatrovníkovi uložil povinnost vyhotovit mimořádné vyúčtování. 

Opatrovník doručí každé vyúčtování opatrovanci, opatrovnické radě a soudu. 

 

Při skončení opatrovnictví je opatrovník povinen vyhotovit 

konečné vyúčtování správy jmění  

§ 485 odst. 3 obč. zák.: Opatrovník, jehož funkce končí, doručí konečné vyúčtování správy 

jmění opatrovanci, opatrovnické radě a soudu, popř. také dalšímu opatrovníkovi nebo 

soudnímu komisaři jmenovanému v řízení o dědictví. Zemře-li opatrovník, vydá soudu, který 

jej jmenoval, listiny a další doklady týkající se opatrovance a jeho záležitostí každý, kdo má 

tyto listiny a doklady u sebe. 

 

 

Opatrovníci dostávají 
základní poučení o 
právech a 
povinnostech, kterými 
jsou především 
povinnosti.

Bohužel často toto 
poučení zvýší nejistotu 
opatrovníka a příliš mu 
jeho postupy neulehčí 
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ZÁKONNÁ OMEZENÍ OPATROVNÍKA 
1. Opatrovník je oprávněn a povinen řádně spravovat jmění opatrovance v rozsahu 

běžné správy. Nejedná-li se o běžnou záležitost, vyžaduje se k naložení se jměním 

opatrovance schválení soudu.  

2. Opatrovník není oprávněn za opatrovance právně jednat v záležitostech týkajících se 

vzniku a zániku manželství, výkonu rodičovských povinností a práv, jakož i pořízení pro 

případ smrti nebo prohlášení o vydědění a jejich odvolání.  

3. Bez souhlasu opatrovnické rady, a nebyla-li zvolena, bez souhlasu soudu, opatrovník 

není oprávněn za opatrovance rozhodnout o změně bydliště opatrovance, o umístění 

opatrovance do uzavřeného ústavu nebo podobného zařízení v případě, kdy to zdravotní 

stav opatrovance zjevně nevyžaduje, nebo o zásazích do integrity opatrovance, nejedná-

li se o zákroky bez závažných následků, a dále bez takového souhlasu nesmí naložit s 

majetkem opatrovance, jedná-li se o nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující 

částku odpovídající stonásobku životního minima jednotlivce podle jiného právního 

předpisu anebo převyšující jednu třetinu opatrovancova majetku, ledaže tato třetina 

představuje hodnotu jen nepatrnou, nebo o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo 

jistoty v hodnotách uvedených shora (tj. převyšujících stonásobek životního minima nebo 

třetinu majetku). 

4. Bez souhlasu soudu opatrovník nesmí vyslovit souhlas se změnou osobního stavu 

opatrovance, zavázat opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo 

osoby tomuto členu blízké, nabýt pro opatrovance nemovitou věc nebo podíl na ní, ani 

opatrovancovu nemovitou věc nebo podíl na ní zcizit či zatížit, nabýt pro opatrovance 

obchodní závod, podíl na obchodním závodu nebo podíl na právnické osobě, ani tento 

majetek zcizit nebo zatížit; to neplatí, jedná-li se o nabytí účastnických nebo podobných 

cenných papírů zajišťujících bezpečný výnos, uzavřít za opatrovance smlouvu zavazující 

ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění na dobu delší než tři roky, odmítnout dědictví 

nebo jiné plnění z pozůstalosti, nebo zavázat opatrovance k bezúplatnému plnění jiné 

osobě, ledaže se jedná o dar poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v 

přiměřeném rozsahu a opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas. 

Opatrovník dále nesmí naložit s majetkem opatrovance, jedná-li se o nabytí nebo zcizení 

majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající pětisetnásobku životního minima 

jednotlivce podle jiného právního předpisu, nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu 

polovinu opatrovancova majetku, ledaže tato polovina představuje hodnotu jen nepatrnou 

a nejedná se o věc, která je pro opatrovance věcí zvláštní obliby, nebo přijetí nebo 

Opatrovníci dostávají 
základní poučení o 
právech a 
povinnostech, kterými 
jsou především 
povinnosti.

Pro další informace 
nás kontaktujte na 

www.socialniradce.cz
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poskytnuti půjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených shora (tj. převyšujících 

pětinásobek životního minima nebo polovinu majetku). 

5. Opatrovník je povinen udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném 

rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho 

zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. 

Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, je povinen vysvětlit opatrovanci 

srozumitelně povahu a následky rozhodnutí. Opatrovník je při plnění svých povinností dále 

povinen naplňovat opatrovancova právní prohlášení a dbát jeho názorů, i když je 

opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlížet a 

zařizovat opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to možné, je opatrovník 

povinen postupovat podle zájmů opatrovance. Opatrovník je dále povinen dbát, aby 

způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tornu 

rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním. 

6. Opatrovník je povinen do dvou měsíců od svého jmenování vyhotovit soupis 

spravovaného jmění, dále za trvání opatrovnictví vyhotovovat každoročně vyúčtování 

správy jmění, resp. při ukončení opatrovnické funkce vyhotovit konečné vyúčtování správy 

jmění, a tento soupis, resp. vyúčtování doručit Okresnímu soudu a opatrovanci, resp. v 

případě konečného vyúčtování popřípadě také dalšímu opatrovníkovi nebo soudnímu 

komisaři jmenovanému v řízení o dědictví. 

Opatrovníci dostávají 
základní poučení o 
právech a 
povinnostech, kterými 
jsou především 
povinnosti.

Pro další informace 
nás kontaktujte na 

www.socialniradce.cz
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PARAGRAFY 
§436 

(1) Kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají 

práva a povinnosti přímo zastoupenému. Není-1i zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že 

jedná vlastním jménem. 

(2) Je-li zástupce v dobré víře nebo musel-li vědět o určité okolnosti, přihlíží se k tomu i u 

zastoupeného; to neplatí, jedná-li se o okolnost, o které se zástupce dozvěděl před vznikem 

zastoupení. Není-li zastoupený v dobré víře, nemůže se dovolat dobré víry zástupce. 

§ 457 

Zákonné zastoupení i opatrovnictví sleduje ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho 

práv. 

§ 458 

Zákonný zástupce nebo opatrovník není oprávněn za zastoupeného právně jednat 

v záležitostech týkajících se vzniku a zániku manželství, výkonu rodičovských povinností a 

práv, jakož i pořízení pro případ smrti nebo prohlášení o vydědění a jejich odvolání. 

§ 459 

Zákonný zástupce nesmí odejmout zastoupenému věc zvláštní obliby, ledaže to odůvodňuje 

ohrožení jeho života či zdraví, a jedná-li se o nezletilého, který není plně svéprávný, také jiný 

závažný důvod.  

Věc zvláštní obliby musí být zastoupenému ponechána i při jeho umístění ve zdravotnickém 

zařízení, v zařízení sociálních služeb, zařízení sociálně-právní ochrany dětí nebo podobném 

zařízení. 

§ 461 

(1) Spravuje-li zákonný zástupce nebo opatrovník jmění zastoupeného, náleží mu běžná 

správa takového jmění. Nejedná-li se o běžnou záležitost, vyžaduje se k naložení se jměním 

zastoupeného schválení soudu. 

zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník

Problematiku 
opatrovnictví a 
jednotlivých 
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(2) Dar, dědictví nebo odkaz určené pro zastoupeného s podmínkou, že jej bude 

spravovat třetí osoba, jsou ze správy podle odstavce 1 vyloučeny. Zákonný zástupce 

nebo opatrovník však může přijetí takového daru, dědictví nebo odkazu odmítnout; k 

odmítnutí se vyžaduje schválení soudu. 

§ 466 

(1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a 

v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i 

dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. 

(2) Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, vysvětlí opatrovanci 

srozumitelně povahu a následky rozhodnutí. 

§ 467 

(1) Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá 

jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, 

soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to 

možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance. 

(2) Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a 

aby, nelze-li tornu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a 

přáním. 

§ 480 

(1) Bez souhlasu opatrovnické rady nesmí opatrovník rozhodnout o  

a) změně bydliště opatrovance, 

b) umístění opatrovance do uzavřeného ústavu nebo podobného zařízení v případě, kdy to 

zdravotní stav opatrovance zjevně nevyžaduje, nebo 

c) zásazích do integrity opatrovance, nejedná-li se o zákroky bez závažných následků.  

(2) Bez souhlasu opatrovnické rady nesmí opatrovník naložit s majetkem opatrovance, 

jedná-li se o 
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a) nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku 

životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu, 

b) nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu třetinu opatrovancova majetku, ledaže tato 

třetina představuje hodnotu jen nepatrnou, nebo 

c) přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených v písmenu a) 

nebo b), ledaže se k takovým rozhodnutím vyžaduje i souhlas soudu. 

(3) Je-li to v zájmu opatrovance, může se opatrovnická rada usnést, jaká další rozhodnutí 

opatrovníka o opatrovanci podléhají jejímu souhlasu; taková usnesení nesmí omezovat 

opatrovníka nad míru přiměřenou okolnostem. 

§ 482 

(1) Nelze-li opatrovnickou radu zřídit pro nezájem dostatečného počtu osob uvedených v § 

472 odst. 1 nebo z jiných podobných důvodů, může soud na návrh některé z těchto osob 

rozhodnout, že působnost opatrovnické rady bude vykonávat jen jedna z těchto osob a 

rozhodne zároveň o jejím jmenování. 

(2) Není-li zvolena opatrovnická rada a není-li možný ani postup podle odstavce 1, 

schvaluje opatření opatrovníka stran opatrovance nebo jeho jmění namísto 

opatrovnické rady soud. 

§ 483 

(1) Neschválil-li to soud, nesmí opatrovník vyslovit souhlas se změnou osobního stavu 

opatrovance. 

(2) Spravuje-li opatrovník opatrovancovo jmění, nesmí bez souhlasu soudu, nerozhodl-li 

soud o dalších omezeních, 

a) zavázat opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo osoby tomuto 

členu blízké, 

b) nabýt pro opatrovance nemovitou věc nebo podíl na ní, ani opatrovancovu nemovitou věc 

nebo podíl na ní zcizit či zatížit, 
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c) nabýt pro opatrovance obchodní závod, podíl na obchodním závodu nebo podíl na 

právnické osobě, ani tento majetek zcizit nebo zatížit; to neplatí, jedná-li se o nabytí 

účastnických nebo podobných cenných papírů zajišťujících bezpečný výnos, 

d) uzavřít za opatrovance smlouvu zavazující ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění na 

dobu delší než tři roky, 

e) odmítnout dědictví nebo jiné plnění z pozůstalosti, nebo zavázat opatrovance k 

bezúplatnému plnění jiné osobě, ledaže se jedná o dar poskytnutý k obvyklé příležitosti 

podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a opatrovanec je schopen úsudku a projevil s 

darem souhlas. 

(3) Bez zřetele na ustanovení odstavce 2 opatrovník nesmí, neschválil-li to soud, naložit 

s majetkem opatrovance, jedná-li se o  

a) nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající pětisetnásobku 

životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu, 

b) nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu polovinu opatrovancova majetku, ledaže 

tato polovina představuje hodnotu jen nepatrnou a nejedná se o věc, která je pro 

opatrovance věcí zvláštní obliby, nebo 

c) přijetí nebo poskytnutí půjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených pod písmenem 

a) nebo b). 

(4) Soud si před rozhodnutím podle odstavců 1 až 3 vyžádá stanovisko opatrovnické rady. 

Nesdělí-li opatrovnická rada soudu stanovisko v přiměřené lhůtě, potom soud rozhodne 

sám. 

§ 485 

Soupis jmění a vyúčtování správy 

(1) Opatrovník, který spravuje jmění opatrovance, vyhotoví do dvou měsíců od svého 

jmenování soupis spravovaného jmění a doručí jej soudu, opatrovanci a opatrovnické radě. 

(2) Za trvání opatrovnictví vyhotoví opatrovník vyúčtování správy jmění každoročně vždy do 

30. června, ledaže se s členy opatrovnické rady dohodne, že vyúčtování předloží dříve. Je-li 
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pro to důležitý důvod, může opatrovanec nebo opatrovnická rada navrhnout soudu, aby 

opatrovníkovi uložil povinnost vyhotovit mimořádné vyúčtování. Opatrovník doručí každé 

vyúčtování opatrovanci, opatrovnické radě a soudu. 

(3) Opatrovník, jehož funkce končí, doručí konečné vyúčtování správy jmění opatrovanci, 

opatrovnické radě a soudu, popřípadě také dalšímu opatrovníkovi nebo soudnímu komisaři 

jmenovanému v řízení o dědictví. Zemře-li opatrovník, vydá soudu, který jej jmenoval, listiny 

a další doklady týkající se opatrovance a jeho záležitostí každý, kdo má tyto listiny a doklady 

u sebe. 
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V DALŠÍCH DÍLECH SE DOČTETE: 
 jak je to s občanským průkazem osob omezených ve svéprávnosti 

 kdy může opatrovanec jednat samostatně 

 jak zpochybnit jednání opatrovance 

 opatrovník vs. sociální služba 

 závazek opatrovníka vůči sociální službě; příkazní smlouva 

 jakou zprávu podat soudu do 30.6. 

 sociální práce vs. opatrovnictví 

 zdravotní ošetření a souhlasy s lékařským zákrokem  

 jak založit opatrovnickou radu 

 nápomoc místo opatrovnictví 

 zastoupení členem domácnosti místo opatrovnictví 

 návrh na omezení svéprávnosti 

 podnět na omezení svéprávnosti 

 průběh řízení o omezení svéprávnosti 

 otázky znalci a náležitosti lékařského posudku 

  návrhy změn zákonů a podzákonných předpisů v souvislosti s veřejným 

opatrovnictvím 

 veřejné opatrovnictví 

 bezdůvodné obohacení v opatrovnictví 

 odpovědnost za škodu způsobenou opatrovancem nebo opatrovníkem 

 schválení jednání (např. uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb) 

 bydliště vs. trvalý pobyt 

 správná výše příspěvku na péči pro opatrovance 

 průtahy v řízení a náhrada škody 
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