
Poručenství 

(zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 

§ 928 

(1) Není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou 

odpovědnost v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka. 

 

(2) Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale 

nemá k dítěti vyživovací povinnost. S ohledem na osobu poručníka nebo 

poměry dítěte, jakož i s ohledem na to, z jakého důvodu rodiče nemají všechny 

povinnosti a práva, může být výjimečně okruh povinností a práv poručníka 

vymezen jinak. 

 

 

§ 929 

Nastane-li situace uvedená v § 928 odst. 1, vykonává poručenství orgán sociálně-právní 

ochrany dětí jako veřejný poručník, a to až do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo 

dokud se poručník neujme funkce. 

 

§ 930 

(1) Soud jmenuje dítěti poručníka neprodleně poté, kdy zjistí, že jde o dítě, jemuž je 

třeba poručníka jmenovat. 

 

(2) Zemře-li poručník, ztratí-li schopnost nebo způsobilost poručenství vykonávat, 

anebo je své funkce zproštěn nebo z funkce odvolán a jiná osoba dosud nebyla 

do funkce poručníka jmenována, platí ustanovení § 929 obdobně. 

 

 

(3) Soud neprodleně poté, co nastala situace uvedená v § 928, nebo v odstavci 1, 

zjišťuje, zda tu je vhodný člověk, který by mohl poručenství vykonávat. 

Nepodaří-li se takovou osobu najít, jmenuje soud do funkce poručníka orgán 

sociálně-právní ochrany dětí. 

 

§ 931 

(1) Není-li to v rozporu se zájmy dítěte, jmenuje soud poručníkem toho, koho 

naznačili rodiče, ledaže tato osoba poručenství odmítne. Jinak soud jmenuje 

poručníkem některou z osob příbuzných nebo blízkých dítěti nebo jeho rodině, 

ledaže rodič takovou osobu výslovně vyloučil. Není-li takové osoby, jmenuje 

soud poručníkem jiného vhodného člověka. 

 

(2) Fyzická osoba, kterou soud jmenoval, může své jmenování do funkce poručníka 

odmítnout. Soud pak jmenuje jinou osobu. 

 

§ 932 

(1) Poručníkem lze jmenovat jen plně svéprávnou osobu, která způsobem života 

zaručuje, že je schopna funkci poručníka řádně vykonávat. Před jejím 

jmenováním do funkce poručníka soud zjistí, zda její jmenování není v rozporu 

se zájmem dítěte. 
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(2) Do funkce poručníka může soud jmenovat i dvě osoby; budou jimi zpravidla 

manželé. 

 

 

§ 933 

(1) Poručník odpovídá za řádné plnění své funkce a podléhá stálému dozoru soudu. 

 

(2) Poručník se ujímá své funkce dnem jmenování. 

 

(3) Do devadesáti dnů po svém jmenování předloží poručník soudu soupis jmění dítěte; 

soud může tuto lhůtu na žádost poručníka prodloužit, nejdéle však o šedesát dnů. 

 

§ 934 

(1) Každé rozhodnutí poručníka v nikoli běžné záležitosti týkající se dítěte musí být 

schváleno soudem. K právnímu jednání poručníka, k němuž schází potřebný 

souhlas soudu, se nepřihlíží. 

 

(2) Poručník podává soudu pravidelně zprávy o osobě dítěte a o jeho vývoji a 

předkládá účty ze správy jeho jmění, a to alespoň jednou za rok, neurčí-li soud 

období kratší. Soud může poručníka zprostit povinnosti podávat podrobné 

vyúčtování spravovaného jmění, nepřesahují-li výnosy majetku pravděpodobné 

náklady na zachování majetku a na výchovu a výživu dítěte. 

 

§ 935 

(1) Poručenství zaniká, nabude-li alespoň jeden z rodičů poručence rodičovskou 

odpovědnost, popřípadě nabude-li schopnost ji vykonávat. Poručenství rovněž 

zaniká, nabude-li dítě svéprávnosti, nebo je-li osvojeno. 

 

(2) Poručenská funkce zaniká smrtí poručníka, nebo rozhodnutím soudu o 

zproštění poručníka jeho funkce, nebo o odvolání poručníka. 

 

§ 936 

Soud zprostí poručníka funkce, požádá-li o to z důležitých důvodů, nebo stane-li se osoba, 

která funkci poručníka vykonávala, pro výkon funkce poručníka nezpůsobilou. 

 

§ 937 

(1) Soud odvolá poručníka, který porušuje své poručnické povinnosti. 

 

(2) Soud zváží odvolání poručníka, zjistí-li důvody, pro které není vhodné, aby poručník 

svou funkci nadále vykonával. 

 

§ 938 

(1) Po skončení výkonu funkce poručníka postoupí ten, kdo funkci vykonával, bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců, soudu všechno, co měl z 

důvodu své funkce u sebe, a předloží mu závěrečnou zprávu o výkonu 

poručenské funkce; její součástí je závěrečný účet ze správy jmění dítěte. 

 

(2) Zemře-li ten, kdo vykonával funkci poručníka, postoupí jeho dědic soudu všechno, co 

měl zemřelý u sebe z důvodu výkonu své poručenské funkce. Není-li dědiců, má tuto 
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povinnost každý, kdo má přístup k tomu, co měl zemřelý z důvodu výkonu své poručenské 

funkce u sebe. 

§ 939 

Je-li poručníkem člověk, který o dítě osobně pečuje tak, jako by mu bylo dítě svěřeno trvale 

do péče, náleží mu hmotné zabezpečení jako pěstounovi. 

 

§ 940 

Pečuje-li poručník o dítě osobně spolu se svým manželem, použijí se ustanovení o poměru 

rodiče a jeho manžela k dítěti obdobně. 

 

§ 941 

(1) Je-li poručníkem člověk, který o dítě osobně pečuje, a péče o jmění dítěte je 

značně obtížná, zejména pro rozsáhlost či rozmanitost majetkového souboru, 

může poručník navrhnout, aby soud jmenoval pro správu jmění dítěte 

opatrovníka; součástí návrhu je soupis jmění dítěte ke dni podání návrhu. 

 

(2) Jmenuje-li soud opatrovníka podle odstavce 1, vymezí zároveň vzájemné 

povinnosti a práva poručníka a tohoto opatrovníka. 

 

§ 942 

Nebyl-li opatrovník pro správu jmění jmenován, použijí se ustanovení týkající se opatrovníka 

pro správu jmění obdobně pro poručníka, který pečuje o jmění dítěte, ledaže je v ustanoveních 

týkajících se poručníka stanoveno jinak. 
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