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Opatrovník 
(zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 
 

Druhy opatrovníků: 

- opatrovník osoby omezené ve svéprávnosti (§62) 

- opatrovník pro správu jmění (§ 464) 

- opatrovník osoby, o níž není známo, kde pobývá (§ 465) 

- opatrovník člověka neznámého zúčastněného při určitém právním jednání (§465) 

- opatrovník člověka k ochraně jeho zájmů (§ 465) 

- opatrovník člověka, jehož zdravotní stav mu působí potíže při správě jmění nebo 

hájení práv (§ 469) 

- kolizní opatrovník (§460) 

 

Povinnosti opatrovníka 

Dle §466 

 udržovat s opatrovancem spojení 

 projevovat o něj zájem 

 starat se o naplnění jeho práv 

 chránit jeho zájmy 

 vždy mu veškeré své úkony a opatření vysvětli 

Dle § 467 

 naplňovat přání a prohlášení opatrovance a dbát jeho názorů 

 dbát přesvědčení a vyznání opatrovance a přihlížet k nim 

(není-li to možné, jednat podle jeho zájmu) 

Dle § 485 

 do dvou měsíců od svého jmenování pořídit soupis jmění opatrovance a předložit jej 
soudu, opatrovnické radě a opatrovanci 

 1 x za rok, vždy do 30. 06. pořídit vyúčtování a předložit je soudu, opatrovnické radě a 

opatrovanci 

 Po skončení funkce vyhotovit konečné vyúčtování a předložit je soudu, opatrovnické 

radě a opatrovanci 
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Opatrovník není oprávněn 

 zasahovat do vzniku a zániku manželství 

 zasahovat do rodičovských práv a povinností 

 zasahovat do závěti a vydědění 

 odejmout opatrovanci věc zvláštní obliby (pokud jej neohrožuje) 

Opatrovník potřebuje souhlas soudu (§ 483) 

 změna osobního stavu opatrovance 

 závazku opatrovance vůči členu opatrovnické rady či osobě blízké 

 nabytí, zcizení, zatížení nemovitosti 

 nabytí, zcizení, zatížení závodu, účasti v opatrovnické osobě (kromě obchodu 

s cennými papíry u bezpečného výnosu) 

 odmítnutím dědictvím či pozůstalosti 

 závazku opatrovance k bezúplatnému plnění (s výjimkou obvyklého daru) 

 nakládáním majetku v hodnotě nad pětinásobek životního minima či nad polovinu 

hodnoty opatrovancova majetku (nejde-li o hodnotu nepatrnou) 

 oboustranným smlouvám o zápůjčce, úvěru, jistotě v hodnotách nad pětinásobek 

životního minima, či nad polovinu hodnoty opatrovancova majetku (nejde-li o 

hodnotu nepatrnou) 

 správě jmění nad tzv. běžnou správu (§ 641) 

 odmítnutí daru, dědictví, odkazu 

 
Smrtí opatrovníka nebo jeho odvoláním opatrovnictví nezaniká, a dokud soud nejmenuje 
opatrovanci nového opatrovníka, přechází na veřejného opatrovníka (obec, na jejímž území 
má opatrovanec bydliště). 
 

 

Opatrovnická rada (§ 472 a násl.) 

- tvoří ji osoby blízké opatrovanci 

- první svolává opatrovník na základě žádosti do 30 dnů (nebo soud, který je 

informován) 

- účastní se jí opatrovanec a osoby blízké 

- z přítomných se určí zapisovatel a ten pořídí zápis 

- zápis se doručí opatrovníkovi a soudu 

- projednává se zpráva opatrovníka o činnosti a rada se vyjadřuje k soupisu jmění a 

vyúčtování odměny (je-li nějaký problém, rozhoduje soud) 

- bez souhlasu opatrovnické rady nelze změnit bydliště opatrovance 


