Domov V Podzámčí, Palackého 165, Říhova 365, 503 51 Chlumec nad
Cidlinou

INFORMACE PRO OPATROVNÍKY
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás touto cestou jakožto opatrovníka informovat o změnách, které se
chystají od 1. ledna 2014. Od tohoto data vejde v účinnost nový občanský zákoník,
který významným způsobem mění oblast zastupování.
Tyto změny Vám chceme přiblížit, neboť se dříve či později dotknou i Vás a Vašeho
blízkého – našeho klienta.
Změny pojmů:
Pojem do 31. 12. 2013
právní subjektivita
způsobilost k právním úkonům
právní úkon
právně nezpůsobilý

Pojem od 1. 1. 2014
právní osobnost = mít práva a povinnosti
(od narození do smrti)
svéprávnost
právní jednání
omezený ve svéprávnosti

V současné době je možné, aby byl člověk:
1) zbaven způsobilosti k právním úkonům (všechny právní úkony1 činí za člověka
jeho opatrovník)
2) omezen ve způsobilosti k právním úkonům (soud v takovém případě stanoví,
v jakém rozsahu člověk může či nemůže činit právní úkony, např. může
hospodařit s částkou do výše 200,- Kč)
3) způsobilý k právním úkonům, ale soud ustanoví opatrovníka pro konkrétní právní
úkony (např. vyřizování sociálních dávek, přebírání důchodu apod.).
Od nového roku již nebude existovat zbavení způsobilosti k právním úkonům,
automaticky bude člověk toho času zbavený způsobilosti k právním úkonům omezený
ve svéprávnosti.
Pokud je člověk toho času omezen ve způsobilosti k právním úkonům, tento rozsah
platí i nadále, do dalšího přeposouzení soudem (nejdéle však po dobu 3 let).

1

Právní úkon = projev vůle, kterým fyzická osoba zakládá, mění nebo ruší svá práva nebo povinnosti

Nově lze (od ledna 2014) využít následující možnosti:
• Předběžné prohlášení – pokud člověk očekává, že v budoucnu bude nezpůsobilý
právně jednat, může předem určit osobu, která tak bude činit za něj (lze užít např.
u počátečního stadia Alzheimerovy demence apod.)
•

Nápomoc při rozhodování – v tomto případě si člověk zvolí podpůrce, který mu
může poradit s rozhodnutím. Samotné právní jednání však nečiní tento podpůrce,
ale člověk sám. Smlouva o nápomoci musí být schválena soudem.

•

Zastoupení členem domácnosti – může být vhodné u klientů našich sociálních
služeb. Po schválení soudem může člověka zastupovat potomek, předek,
sourozenec, manžel nebo partner nebo osoba, která se zastoupeným žila před
vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň 3 roky. Zastoupení se
vztahuje na obvyklé záležitosti, jak to odpovídá životním poměrům
zastoupeného. Omezení je v nakládání s finančními prostředky. Toto
zastoupení musí schválit soud.

•

Omezení svéprávnosti – se užije jen tehdy, hrozila-li by člověku závažná újma a
nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření. POZOR:
Člověk omezený ve svéprávnosti není zbaven práva samostatně právně
jednat v běžných záležitostech každodenního života – to znamená, že všichni
lidé, kteří jsou toho času ZBAVENI způsobilosti k právním úkonům, budou
moci od ledna 2014 činit běžné záležitosti každodenního života!

•

Opatrovník bez omezení svéprávnosti – bez zásahu do svéprávnosti člověka
zastupuje opatrovník v rozsahu, jaký soud vymezí (prakticky se jedná při
poskytování sociálních služeb o ideální řešení).

Stávající rozsudky budou od 1. ledna 2014 platit nejdéle po dobu 3 let. Pokud v této
lhůtě nedojde k přeposouzení soudem, člověk se stává automaticky svéprávným!
Jako opatrovník můžete v roce 2014 k soudu podat návrh na změnu. Více informací
Vám rády sdělí sociální pracovnice Domova V Podzámčí:
Palackého ulice 165 a 243:
Soňa Chloupková, metodik@domov-podzamci.cz, tel. 601 326 550
Říhova ulice 365:
Kateřina Verflová, verflova@domov-podzamci.cz, tel. 601 326 551
S přáním dobrých dnů
…………………………………………………….
Soňa Chloupková/Kateřina Verflová
sociální pracovnice, Domov V Podzámčí
V Chlumci nad Cidlinou dne 6. 11. 2013

