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Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k používání opatření omezujících 
pohyb osob při poskytování sociálních služeb a k návrhu změn zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 

        Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), který v ustanovení § 89 
vymezuje způsob a podmínky, za jakých lze použít opatření omezující pohyb osob při 
poskytování sociálních služeb. Ustanovení 89 zákona o sociálních službách dovoluje 
poskytovateli sociálních služeb užít opatření omezující pohyb osob pouze v případě, kdy 
uživatel ohrožuje svoje zdraví a život nebo zdraví a život jiných osob. Jako opatření 
omezující pohyb osob lze užít pouze fyzické úchopy, místnost zřízenou k bezpečnému pobytu a 
na základě ordinace lékaře lze užít léky. Povinností poskytovatele je zajistit poskytování 
sociální služby tak, aby předcházel situacím, ve kterých je nezbytné užít opatření omezující 
pohyb osob, vždy užít nejmírnější opatření a před každým použitím určitého opatření musí 
mít souhlas lékaře, kterého je povinen vždy přivolat. Poskytovatel je také povinen vést 
evidenci případů užití omezujících opatření, která obsahuje jméno, příjmení a datum narození 
osoby, které se omezující opatření týká, důvod, datum, čas a místo použití a ukončení 
opatření, jména osob, které tato omezující opatření použily, souhlas lékaře, popis 
bezprostředně předcházející situaci, záznam o plnění povinnosti informování zákonného 
zástupce osoby a popis případných poranění. Plnění výše uvedených zákonných povinností 
bude předmětem inspekce kvality poskytované služby.  

 
   

Z hlediska ochrany základních práv a svobod je závažným nedostatkem nové právní 
úpravy skutečnost, že obsahuje nedostatečné kontrolní a stížnostní mechanismy vztahující se 
na rozhodování poskytovatele sociálních o použití opatření omezujících pohyb osob. Zejména  
práva osob zbavených či omezených způsobilosti k právním úkonům jsou nedostatečně 
chráněna, protože k použití opatření omezujících pohyb osob postačuje souhlas opatrovníka 
nebo zákonného zástupce.   
 

Použití opatření omezujících pohyb osob je zásahem do osobní svobody, soukromí 
osoby a do svobody pohybu, tak je upravují články 8 odst.1 a 2, článek 7 odst.1, článek 10 
odst. 2 a článek 14 odst.1 a 3  Listiny základních práv a svobod. Uvedená ustanovení uvádějí, 
že tyto svobody omezit lze jen zákonem. To se přijetím zákona o sociálních službách stalo. 
Podle článku 36 Listiny se ale každý může domáhat svého práva stanoveným postupem u 
soudu; podmínky a podrobnosti má podle Listiny stanovit zákon. To však zákon o sociálních 
službách neobsahuje.  
 
         Rada vlády ČR pro lidská práva (dále je „Rada“) proto navrhuje uvést zákon o 
sociálních službách do souladu s ústavním pořádkem České republiky a zároveň zabezpečit 
právní jistotu personálu v pobytových zařízeních sociální péče. Konkrétně tedy Rada 
navrhuje: 
 
1.     V oblasti používání opatření omezujících pohyb osob: 
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Varianta 1a/ aby o přiměřenosti, důvodnosti a zákonnosti použití opatření omezujících pohyb 
osob rozhodoval soud v případě, kdy uživatel sociálních služeb, jeho opatrovník  nebo jeho 
zákonný zástupce ve lhůtě 24 hodin od použití opatření omezujících pohyb osob nevysloví 
s jejich použitím písemný souhlas. V případě, že soud rozhodne, že použití opatření 
omezujících pohyb osob bylo nedůvodné, může nařídit i okamžité ukončení použití tohoto 
opatření. 
 
Varianta 2a/  aby řízení o použití opatření omezujících pohyb osob soud zahájil po podání 
stížnosti uživatele sociálních služeb, jeho opatrovníka nebo jeho zákonného zástupce. Stížnost 
bude poskytovatel sociálních služeb povinen předat soudu neprodleně, nejpozději ve lhůtě 
stanovené zákonem.     
 
Pro obě varianty společné:  
Aby soudy mohly o přiměřenosti, důvodnosti a zákonnosti použití opatření omezujících 
pohyb osob rozhodovat, je nutné novelizovat zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů.   
 
b        stanovit, že právo nahlížet do evidence o použití opatření omezujících pohyb osob, má 
každý uživatel sociálních služeb bez výjimky, tj. i uživatelé zbavení či omezení ve 
způsobilosti k právním úkonům; 
 
a. umožnit, aby si každý uživatel sociálních služeb zvolil osobu, která bude neprodleně o 
použití opatření omezujících pohyb osob informována; 
 
b. rozšířit okruh osob oprávněných nahlížet do evidence o použití opatření omezujících 
pohyb osob i na „orgány uvedené ve zvláštních předpisech“ (např. veřejný ochránce práv, 
Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;  
 
c. stanovit povinnost poskytovatelům sociálních služeb jednou za čtvrt roku oznamovat 
orgánu provádějícímu inspekci kvality sociálních služeb (viz ustanovení § 97 odst. 1 zákona o 
sociálních službách) počet a celkovou dobu použití jednotlivých opatření pro omezení pohybu 
osob.  
 

Toto ustanovení přispěje k větší kontrole užívání opatření omezujících pohyb osob a 
propojení této kontroly s inspekcemi kvality sociálních služeb. 
 
Odůvodnění navrhovaných změn: 
 
        Osobní svoboda, soukromí osoby a svoboda pohybu a pobytu patří k základním lidským 
právům a svobodám a je zaručena Listinou a mezinárodními smlouvami o lidských právech, 
kterými je Česká republika vázána. Svobodu jedince lze omezit jen v souladu s těmito 
předpisy a na základě zákonem stanovených podmínek. Např. článek 9 odst. 1 Mezinárodního 
paktu o občanských a politických právech stanoví, že „každý má právo na svobodu a osobní 
bezpečnost. Nikdo nesmí být zbaven svobody kromě případů, kdy se tak stane na základě 
zákona a ve shodě s řízením, jež je stanoveno zákonem.“ Srovnej i články 5, 8, a 13 Evropské 
úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ( dále jen „Úmluvy“).    
     
         Vzhledem k tomu, že český právní řád neumožňuje nedobrovolné umístění do zařízení 
sociální péče, všichni uživatelé, resp. jejich zákonní zástupci, musí vyslovit s užíváním těchto 
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služeb souhlas a pobyt uživatelů v rezidenčním zařízení je dobrovolný. Z tohoto důvodu by 
měli uživatelé sociálních služeb požívat minimálně stejnou míru ochrany svých práv jako 
například pacienti, kteří vyslovili souhlas s hospitalizací v psychiatrickém zařízení. Rada 
v této souvislosti poukazuje na to, že pokud pacient dobrovolně hospitalizovaný 
v  psychiatrickém zařízení, u kterého byly použity omezující prostředky, dodatečně nevyjádří 
svůj souhlas s omezením, je nutné zahájit postup podle ustanovení § 23 a 24 zákona č. 
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, tj. oznámit soudu, v jehož obvodu se zařízení nachází do 24 
hodin, že osoba byla omezena ve volném pohybu. Soud je pak povinen dle ustanovení § 191b 
občanského soudního řádu zahájit řízení o vyslovení přípustnosti omezení osobní svobody 
této osoby. 
 
         Z výše uvedeného je zřejmé, že za stávajícího právního stavu lze používat opatření 
omezující pohyb osob jen u pacientů zdravotnických zařízení, neboť pouze pro ně existuje 
zákonná úprava, která v sobě zahrnuje soudní řízení posuzující přípustnost jejich použití.  
 
        Lidská práva a základní svobody jsou zaručena všem a jejich ochrana vždy náleží podle 
čl. 4 Ústavy ČR soudní moci. 
 
        Použití opatření omezujících pohyb osob přitom konstituuje jistý výkon veřejné moci sui 
generis (aplikace donucení). V mnoha zařízeních nejde o situaci výjimečnou, na rozdíl od 
obecných a tradičních institutů nutné obrany a krajní nouze, které lze za zákonem daných 
podmínek užít.   
 
  Rovněž z judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k opatřením 
omezujícím pohyb osob vyplývá požadavek, aby omezení osobní svobody bylo přezkoumáno 
soudem v souladu s čl. 5 odst. 4 Úmluvy (viz např. rozhodnutí Ashingdane v. Spojené 
království ze dne 28. 5. 1985, H.L. v. Spojené království ze dne 10. 5. 2004, H.M. v. 
Švýcarsko ze dne 26. 2. 2002).1 
 
         Je nezbytné odpovídajícím způsobem novelizovat příslušná ustanovení občanského 
soudního řádu, protože bez řádného soudního přezkumu je úprava obsažená v zákoně o 
sociálních službách v rozporu s ústavními a mezinárodními předpisy závaznými pro Českou 
republiku. 
 
Rada dále navrhuje:  
 
2.    V  oblasti ustanovování zákonných zástupců uživatelům sociálních služeb 
 

                                                 
1 Přestože Evropský soud pro lidská práva se výslovně námi upravovanou situací nezabýval, ze zde zmíněné 
judikatury lze usoudit, že požadavek soudního přezkumu bude dán i v ústavu, který není určen k detenci. Např. 
ve  věci H.L. v Spojené království, ESLP judikoval porušení čl. 5 Úmluvy u hospitalizace stěžovatele, který trpěl 
autizmem a neměl schopnost mluvit ani dát souhlas s péčí. ESLP zde nepovažoval za rozhodující to, že 
stěžovatel nekladl odpor proti pobytu v zařízení, ale skutečnost, že „zdravotnický personál, který se o stěžovatele 
staral, vykonával úplnou a efektivní kontrolu nad jeho léčbou i pohybem“. ESLP zde také judikoval, že „právo 
na osobní svobodu je v demokratické společnosti příliš důležité, než aby osoba ztratila výhodu ochrany, kterou 
Úmluva poskytuje, jenom z toho důvodu, že se dobrovolně nechala osobní svobody zbavit, … zejména, když není 
pochyb, že dotčená osoba není způsobilá vyjádřit souhlas s navrhovaným řešením, ani jej odmítnout.“ Soudní 
přezkum, který čl. 5 odst. 4 evropské Úmluvy vyžaduje, se proto bude vztahovat i na dobrovolné umístění osoby 
(např. s mentálním postižením) do sociálního zařízení, pokud jsou zde používány omezující prostředky.   
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       aby poskytovatel sociálních služeb ani žádný z jeho zaměstnanců a pracovníků nemohl 
být zákonným zástupcem osoby, jíž je tímto poskytovatelem poskytována sociální služba. 
 
 
 Odůvodnění navrhované změny 
 
          Jedná se o zásadní a s ohledem k situaci v praxi nutnou změnu zákona o sociálních 
službách, která by měla zabránit nepřijatelnému směšování rolí a střetu zájmů mezi 
uživatelem a poskytovatelem. V praxi totiž často na jedné straně v téže věci vystupují 
poskytovatelé služeb, resp. jejich zaměstnanci, kteří na druhé straně zároveň jednají za klienta 
(osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům) a mají právní povinnost hájit a dbát jeho 
zájmů. Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 40/1064 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, přitom nemůže druhého zastupovat ten, jehož zájmy v rozporu se zájmy 
zastoupeného.  
 
         Rozporně působí stávající úprava i při používání opatření omezujících pohyb osob, kdy 
poskytovatel často o použití opatření informuje sám sebe, resp. své zaměstnance viz 
ustanovení § 89a zákona o sociálních službách. V důsledku přijetí novely zákona by se 
dosavadní opatrovníci klientů (nejčastěji ředitelé zařízení poskytujících sociální služby nebo 
jejich zaměstnanci ) svých funkcí museli vzdát resp. navrhnout své zproštění či být zproštěni 
těchto funkcí soudy jednajícími ex officio. S ohledem na vysokou rozšířenost této 
nevyhovující zvyklosti lze zvážit i prodloužení odkladu nabytí účinnosti ve vztahu k tomuto 
konkrétnímu ustanovení (např. od 1. ledna 2009). 

 
Na nepřípustný konflikt zájmů, který vzniká v momentě, když je opatrovníkem klienta 

pobytové zařízení sociálních služeb nebo jeho zaměstnanec2 upozornil v roce 2006 během své 
návštěvy v České republice Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či 
ponižujícímu zacházení nebo trestání (Committee for Prevention of Torture, dále jen „CPT“).3   

 
Ústavům sociální péče doporučil upravit jasný postup při projednávání stížností 

klientů, všechny tyto stížnosti, ústní i písemné zaznamenávat, vést registr o užívání opatření 
omezujících pohyb osob.  

 
České republice CPT zopakoval své doporučení z roku 2002, aby včlenila mezi 

zákonné normy týkající se opatrovnictví Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o 
Zásadách právní ochrany nezpůsobilých dospělých osob (dále jen „Doporučení Rady 
Evropy“).  

 

                                                 
2  Delegace CPT upozornila, že vysoký počet pacientů v psychiatrických léčebnách a klientů v ústavech 
sociální péče, které navštívila, byl v režimu opatrovnictví: 51 pacientů v dobřanské psychiatrické léčebně; 127 
pacientů v brněnské psychiatrické léčebně; přibližně 98 klientů Ústavu sociální péče Střelice; 65 klientů 
v Ústavu sociální péče v Brandýse nad Labem. Značná část těchto pacientů nebo klientů byla ubytována 
v uzavřených odděleních, a nebo personál zaměstnaný ve výše uvedených institucích mohl tyto pacienty kdykoli 
omezit v pohybu, pokud se zdálo, že je to nutné.  
 
3  Ve dnech 27. března až 7. dubna a 21. až 24. června 2006 uskutečnil CPT svoji třetí pravidelnou 
návštěvu ČR. Během této návštěvy CPT navštívil také ústav sociální péče v Brandýse nad Labem, ústav sociální 
péče v Praze 1 a  ústav sociální péče Střelice.  
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 Doporučení Rady Evropy mimo jiné navrhuje upravit vztah mezi osobou 
nezpůsobilou k právním úkonům a opatrovníkem tak, aby byla vždy maximálně respektována 
přání této osoby a zákonem upravit pravomoci opatrovníka, včetně určení úkonů týkajících se 
osoby nezpůsobilé k právním úkonům, které jsou takové osobní povahy a natolik zásadní, že 
vyžadují zvláštní souhlas soudu a nemůže je opatrovník bez přivolení soudu učinit.   

 
Doporučení Rady Evropy směřují i k preciznější úpravě odpovědnosti opatrovníka za 

škodu, kterou způsobí opatrovanému při výkonu své funkce (např. na majetku, zdraví)4 a 
navrhují upravit způsob a výši úhrady nákladů těch, kteří byli určeni zastupovat nebo 
asistovat nezpůsobilé osobě. Současná úprava výkonu opatrovnictví u dospělých zletilých 
osob je právě co se týká výše uvedených otázek zcela nedostatečná a nevyhovující.       

 
     ve  věcech, které jsou zásadními nebo nezvratnými změnami (zejména v oblasti 
zdravotní péče)  
 
      aby uživatel sociálních služeb, jeho opatrovník nebo zákonný zástupce byl  vždy povinen 
žádat soud o vyslovení souhlasu. 
 
Odůvodnění navrhované změny 
 
       V zásadních (např. umístění do psychiatrické léčebny) nebo nezvratných věcech 
týkajících se uživatelů sociálních služeb (např. kastrace, sterilizace, neakutní chirurgické 
operace, elektrokonvulzivní terapie), by soud uživateli, a to v i případě uživatelů zletilých  a 
nezbavených způsobilosti k právním úkonům, vždy pro toto řízení ustanovil opatrovníka  
z řad advokátů. 
 

Podmínkou uskutečnění těchto rozhodnutí by bylo soudní rozhodnutí ve věci (souhlas 
soudu).         
 
Odůvodnění navrhované změny: 
 
       Stávající praxi, kdy o těchto zásadních věcech rozhodují jen opatrovníci, práva osob 
zbavených či omezených způsobilosti k právním úkonům nejsou dostatečně chráněna (včetně 
přístupu k právní pomoci) a do rozhodovacího procesu není začleněno nezávislé rozhodování 
soudu, opakovaně v roce 2002 a v roce 2006 během své návštěvy v České republice kritizoval 
CPT.   
 
       Podle CPT i českých odborníků z řad ochránců lidských práv by všechny nevratné 
lékařské zákroky jako např. sterilizace a kastrace měly být u osob zbavených způsobilosti 
k právním úkonům vždy schváleny soudem. 
 

 Také doporučení Rady Evropy týkající se intervencí v oblasti zdravotní péče u osob 
nezpůsobilých činit právní úkony stanoví, že zákon by měl vymezit, která rozhodnutí 
opatrovníka týkající se osoby nezpůsobilé k právním úkonům v oblasti zdravotní péče jsou 
natolik zásadní, že vyžadují zvláštní souhlas soudu.  
 

                                                 
4  Případ z roku 2006, kdy došlo na školním výletě k úrazu dítěte a soud uložil vedení školy uhradit 
několikamiliónovou náhradu škody na zdraví, potvrdil, že je nezbytné, aby dohlížející osoba byla vždy pojištěna.    


