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 Výkon funkce veřejného opatrovníka je práce 
rozmanitá, různorodá, objemově rozsáhlá

 Je také psychicky, emocionálně a fyzicky zatěžující

 Na pracovníka jsou kladeny vysoké nároky

 Je žádoucí, aby opatrovník byl citově stabilní 
osobou

 Ctnosti dobrého člověka: poctivost, spravedlnost, 
pravdomluvnost, pracovitost

Osobnost opatrovníka



 Schopnost a dovednost jednat s lidmi

 Vlídnost, ochota

 Trpělivost, klid, vyrovnanost, vcítění

 Porozumění, naslouchání, důvěra, diskrétnost

 Odbornost, životní zkušenost

 „zdravý selský rozum“, praktičnost

 Nezapomínat na profesionální hranice, duševní 
hygienu, supervize

Osobnost opatrovníka



 Etický kodex-Metodika výkonu opatrovnictví: 
https://www.instand.cz/dokumenty/metodika-vykonu-
opatrovnictvi_201507211422189.pdf

 Smyslem opatrovnictví je naplnění a ochrana práv a 
zájmů člověka při právním jednání a zapojení člověka 
do společnosti

 Výkon opatrovnictví je založen na respektování 
přirozené důstojnosti člověka, jeho samostatnosti a 
osobní nezávislosti

 Úkolem opatrovníka není řídit život člověka, jehož je 
opatrovníkem, ani o něm rozhodovat

Etický kodex opatrovníka



 37 let, romského etnika, svobodný, bezdětný

 Negramotný, III. stupeň invalidity, lehké mentální 

postižení

Pan Roman



 Prostřední z pěti dětí

 Rodina žijící ve vyloučené lokalitě

 V rodině byl nedostatek zdrojů a peněz

 Nenaučil se číst, psát ani počítat, 
zproštěn školní docházky

Osobní a rodinná anamnéza



 V době zletilosti přiznán plný invalidní důchod

 Na základě návrhu matky zbaven způsobilosti k právním 

úkonům, opatrovníkem ustanovena matka

 Matka hospodaří s celým důchodem, Romanovi 

nepředává žádné finanční prostředky, zajišťuje mu 

stravu, bydlení, nakoupí oblečení

 Dospělý Roman se cítí deprivovaný, nesoběstačný, 

méněcenný před lidmi

Osobní a rodinná anamnéza



V Romanových 27 letech matka-

opatrovnice umírá. Opatrovníkem byl 

ustanoven otec

Sourozenci již mají své vlastní rodiny, 

Roman odmítá bydlet s otcem, volí 

bydlení u sestry v bytě 1+1, kde bydlí 

sestra, její druh a čtyři děti

Osobní a rodinná anamnéza



Roman dostává od otce asi 1.000Kč 

měsíčně, které odevzdává sestře na 

jídlo. Sestře pomáhá fyzickou prací, 

chodí do lesa pro dřevo

Roman sporadicky od otce obdrží 
malou finanční částku

Osobní a rodinná anamnéza



 Otec svou funkci coby opatrovník řádně neplní, již 

v roce 2012 sociálními pracovníky úřadu zjištěno, 

že Roman má z důchodu exekuční srážky

 Po opakovaných šetřeních a intervencích byl 

podán podnět na změnu opatrovníka. Pan Roman 
souhlasil

Řízení



 Veřejný opatrovník byl panu Romanovi ustanoven v jeho 

33 letech

 Opatrovanec stále žil v neuspokojivých životních 

podmínkách v kuchyni sestry, kde spal na matraci na 

zemi

 Během společných schůzek s opatrovníkem se začala 

zvyšovat životní úroveň opatrovance. Pravidelně od 

veřejného opatrovníka dostával 1.000Kč týdně.

 Po domluvě se sestře předávaly peníze na stravu pana 

Romana

Veřejný opatrovník



 Při jednání s klientem zjištěno, že pan Roman nemá 

žádné doklady

 Řadu let neměl ani průkaz zdravotní pojišťovny, ani 

občanský průkaz, rodný list

 Pan Roman se opatrovníkovi svěřil, že se necítí jako 

plnohodnotný člověk, když nemá doklady

 Veřejný opatrovník všechny doklady zajistil a dal 

panu Romanovi k dispozici

Doklady



 Veřejný opatrovník zjišťoval důvod exekuce na důchod

 Dopátral se, že předchozí opatrovník neinformoval 

zdravotní pojišťovnu o tom, že je pan Roman nadále 

poživatelem invalidního důchodu

 Výše dluhu dosahovala 90.000Kč

 Veřejný opatrovník zajistil zastavení exekuce, stornaci

celého dluhu u zdravotní pojišťovny

 Srážky za předcházející roky byly vráceny zpět

Exekuce



 Předcházející opatrovník neplatil panu Romanovi 

poplatky za komunální odpad, kdy vznikl 

několikatisícový dluh

 Dluh se postupně podařilo zaplatit

 V současné době je opatrovanec bez dluhů a 

srážek

Dluh na komunálním odpadu



 Ve společném bydlení se sestrou začalo docházet 

k drobným neshodám, sestra očekávala narození 

pátého dítěte

 Veřejný opatrovník hovořil s panem Romanem o 

možnosti samostatného bydlení. Pan Roman 

souhlasil. Podařilo se zajistit bydlení v garsoniéře 

situované ve vyloučené lokalitě, ve které pan 

Roman celou dobu žil

Samostatné bydlení



 Veřejný opatrovník pro rozhovorech s p. Romanem 

zajistil osobní asistenci, která jej doposud 

doprovází, poskytuje pomoc a podporu a to 

zejména u nakupování

 Na základě přání opatrovance jsme obstarali 

určitou formu vyučování, které mu bezplatně 

poskytovala sociální služba sociální rehabilitace

 Pravidelně procvičovali psaní, jednoduché početní 

příklady a Roman se pokoušel i o čtení

Zajištění sociální služby



 Od 18 let byl pan Roman zbaven způsobilosti k 

právním úkonům, což sám hodnotil tak, že nemá 

žádná práva

 V roce 2015 probíhalo přeposouzení svéprávnosti, 

kdy soudní znalec např. navrhoval omezení v 

oblasti finančních prostředků na 500Kč

 Veřejný opatrovník argumentoval běžným životem 

pana Romana a soud se přiklonil k návrhu 

opatrovníka na částku 1.000Kč

Přeposouzení svéprávnosti



 Veřejný opatrovník dále usiloval o postupnou 

integraci p. Romana a zajistil mu bydlení v bytě 

1+1 mimo vyloučenou lokalitu

 Pan Roman bydlí sám v bytě, který má plně, 

adekvátně vybaven dle svých představ

 Kromě důchodu nyní pobírá i příspěvek na bydlení, 

příspěvek na péči

A ještě lepší bydlení



 Pan Roman s podporou opatrovníka a sociálních 

služeb žije život dle svých představ a přání

 V současné době si přeje najít práci a i v tomto ho 

rádi podpoříme

A další cíl?



Zajímavé odkazy

www.ochrance.cz

www.llp.cz

www.reformaopatrovnictvi.cz

www.trass.cz

www.spmpcr.cz

http://www.ochrance.cz/
http://www.llp.cz/
http://www.reformaopatrovnictvi.cz/
http://www.trass.cz/
http://www.spmpcr.cz/
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