NEJVYŠŠÍ SOUD
ýESKÉ REPUBLIKY

30 Cdo 232/2014-329

ýESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z pĜedsedy JUDr. Pavla
Vrchy a soudcĤ JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáþka, PhD., v právní vČci
vyšetĜované VČry Vondrákové, narozené dne 15. dubna 1962, bytem v Brandýse nad Labem
– Staré Boleslavi, nám. Sv. Václava 106/3, zastoupené Mgr. Ing. Markem Luhanem,
advokátem se sídlem v Lysé nad Labem, Masarykova 1250/50, o navrácení svéprávnosti,
vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 30 P 199/2003, o dovolání vyšetĜované
proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. záĜí 2013, þ. j. 24 Co 227/2013-310, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 12. záĜí 2013, þ. j. 24 Co 227/2013-310,
jakož i rozsudek Okresního soudu Praha-východ ze dne 31. ledna 2013, þ. j. 30 P 199/2003253, se zrušují a vČc se vrací Okresnímu soudu Praha-východ k dalšímu Ĝízení.
OdĤvodnČní:
Proti v záhlaví oznaþenému rozsudku Krajského soudu v Praze (dále již „odvolací
soud“), jímž odvolací soud zmČnil v meritu vČci rozsudek Okresního soudu v Praze-východ
(dále již „soud prvního stupnČ“) ze dne 31. ledna 2013, þ. j. 30 P 199/2003-253,
„tak, že vyšetĜované se þásteþnČ vrací zpĤsobilost k právním úkonĤm tak, že je zpĤsobilá
k tČm právním úkonĤm, které se týkají nakládání s majetkem nepĜevyšujícím hodnotovČ
3.000,- Kþ a k výkonu volebního práva; k ostatním právním úkonĤm není zpĤsobilá.
Tím se mČní rozsudek Okresního soudu v LitomČĜicích ze dne 26. ledna 1981, þ. j. 5 Nc
1222/80-12“, podala vyšetĜovaná VČra Vondráková (dále již „dovolatelka“) prostĜednictvím
svého advokáta vþasné a (z hlediska obþanským soudním Ĝádem stanovených náležitostí)
Ĝádné dovolání. V nČm dovolatelka brojí proti vČcné správnosti vydaného rozhodnutí
odvolacího soudu, pĜedevším nesouhlasí se závČrem odvolacího soudu, že v posuzovaném
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pĜípadČ nelze dosáhnout žádaného cíle mírnČjšími prostĜedky, konkrétnČ využitím
opatrovnictví bez zásahu do zpĤsobilosti k právním úkonĤm (v této interpretaci spatĜuje
dovolatelka nesprávné právní posouzení vČci odvolacím soudem). Na podporu závČru,
že realizací opatrovnictví bez zásahu do zpĤsobilosti k právním úkonĤm se jeví jako velmi
vhodná alternativa, dovolatelka ve svém dovolání podrobnČ argumentuje, a to i s odkazem
na judikaturu Nejvyššího soudu ýeské republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací
soud“) þi Ústavního soudu ýeské republiky (dále již „Ústavní soud“). Podle dovolatelky
k nepĜimČĜenosti použitého opatĜení dále výraznČ pĜispívá i samotná formulace rozsudku.
Rozsudeþný výrok je formulován pozitivnČ, tj. výþtem právních úkonĤ, k nimž je vyšetĜovaná
zpĤsobilá, což je ovšem judikaturou Nejvyššího soudu i Ústavního soudu oznaþováno
za formulaci krajnČ nevhodnou a problematickou. I v tomto pĜípadČ se projevuje základní
limit tohoto zpĤsobu výþtu, tedy to, že okruh omezení nemá dostateþnou oporu v odĤvodnČní
rozsudku, v dĤsledku þehož není možné doložit, jaké zájmy zpĤsobilost dovolatelky v této
oblasti ohrožuje oprávnČné zájmy nebo práva a oprávnČné zájmy tĜetích osob. PĜitom
dovolatelka vČtšinu právních úkonĤ þiní osobnČ s doprovodem a podporou asistentĤ.
Výsledkem rozhodování obecných soudĤ v Ĝízení trvajícím od þervna 2011 do záĜí 2013 je
tedy pĜijetí pravomocného rozhodnutí, které sice ponČkud zvedá finanþní limit, ale jinak je,
bez ohledu na všechny prokázané skuteþnosti, nepomČrnČ restriktivnČjší a daleko ménČ
kompatibilní se souþasným ústavním poĜádkem i rozhodovací praxí Nejvyššího soudu
a Ústavního soudu. Plné vrácení zpĤsobilosti k právním úkonĤm, pĜi možnosti spolupráce
s opatrovníkem, odpovídá nejlépe situaci dovolatelky a skuteþnČ chrání její zájmy, aniž by
zároveĖ docházelo k neodĤvodnČnému omezení jejich základních práv. Dovolatelka navrhla,
aby dovolací soud dle § 243d písm. b) o. s. Ĝ. zmČnil napadený rozsudek odvolacího soudu
tak, že se dovolatelce vrací zpĤsobilost k právním úkonĤm a v intencích dovolacího petitu
se dovolatelce ustanovuje za vymezeného rozsahu opatrovník. Pro pĜípad, že by Nejvyšší soud
neshledal zjištČní skutkového stavu dostateþným pro takto navrhovanou zmČnu, dovolatelka
navrhla, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu, jakož i soudu prvního stupnČ zrušil
a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu Ĝízení.
Úvodem Nejvyšší soud pĜedesílá, že se zĜetelem k dobČ vydání rozsudku odvolacího
soudu se uplatní pro dovolací Ĝízení – v souladu s þl. II. bodem 3 pĜechodných ustanovení
zákona þ. 293/2013 Sb., kterým se mČní zákon þ. 99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, a nČkteré další zákony – obþanský soudní Ĝád ve znČní úþinném
do 31. prosince 2013 (dále jen „o. s. Ĝ.“). Dále Nejvyšší soud pĜipomíná, že v mezidobí nabyl
úþinnosti zákon þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník dále již „o.z.“) [poznámka: na veĜejném
zasedání obþanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, které se konalo dne
12. února 2014, kolegium vČtšinovČ akceptovalo používání následujících zkratek obþanských
zákoníkĤ - zákon þ. 40/1964 Sb., obþanských zákon, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
(„obþ. zák.“), a zákon þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník („o.z.“)], který v § 3032 odst. 1
stanoví, že kdo byl podle dosavadních právních pĜedpisĤ zbaven zpĤsobilosti k právním
úkonĤm, považuje se ode dne nabytí úþinnosti tohoto zákona za osobu omezenou
ve svéprávnosti podle tohoto zákona.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. Ĝ.) konstatuje, že dovolání proti
pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávnČnou osobou (úþastníkem
Ĝízení) v zákonné lhĤtČ (§ 240 odst. 1 o. s. Ĝ.), je ve smyslu § 237 o. s. Ĝ. (jak bude rozvedeno
níže) pĜípustné a je i dĤvodné.
Podle § 237 o. s. Ĝ. není-li stanoveno jinak, je dovolání pĜípustné proti každému
rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací Ĝízení konþí, jestliže napadené rozhodnutí
závisí na vyĜešení otázky hmotného nebo procesního práva, pĜi jejímž Ĝešení se odvolací soud
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odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování
dovolacího soudu dosud nebyla vyĜešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ
anebo má-li být dovolacím soudem vyĜešená právní otázka posouzena jinak.
Podle § 241a odst. 1 o. s. Ĝ. dovolání lze podat pouze z dĤvodu, že rozhodnutí
odvolacího soudu spoþívá na nesprávném právním posouzení vČci.
Nejvyšší soud (ještČ v procesních pomČrech pĜed shora cit. novelizací obþanského
soudního Ĝádu) napĜ. v rozsudku ze dne 21. prosince 2010, sp. zn. 30 Cdo 3025/2009
(poznámka: všechna rozhodnutí dovolacího soudu, na která se zde odkazuje, jsou veĜejnosti
pĜístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz), vyložil
a odĤvodnil právní názor, že skutkové zjištČní, které zcela nebo z podstatné þásti chybí, anebo
je vnitĜnČ rozporné (aĢ již v relevantní þásti ve vztahu mezi jednotlivými dílþími skutkovými
zjištČními anebo ve vztahu mezi nČkterým pro rozhodnutí zásadnČ významným dílþím
skutkovým zjištČním a závČrem o skutkovém stavu vČci), pĜípadnČ vnitĜní rozpornost þi
absence skutkového závČru (skutková právní vČta) znemožĖuje posoudit správnost pĜijatého
právnČ kvalifikaþního závČru takto zjištČného skutku, což (logicky) jde na vrub správnosti
právního posouzení vČci. V pomČrech posuzování pĜípustnosti dovolání podle § 237 o. s. Ĝ.
pĜi uplatnČní zákonem pĜedvídaného dovolacího dĤvodu dle § 241a odst. 1 o. s. Ĝ. (nesprávné
právní posouzení vČci) to tedy znamená, že pĜípustnost dovolání bude založena i v pĜípadČ,
pokud odvolací soud k mČnícímu (zde meritornímu) rozhodnutí pĜistoupí bez odpovídajícího
skutkového základu; takový závČr je tĜeba uþinit i tehdy, pokud odvolací soud bez provádČní
jakéhokoliv dokazování v odvolacím Ĝízení oproti soudu prvního stupnČ (jenž své meritorní
rozhodnutí postavil na skutkových zjištČních po provedeném dokazování) bude vycházet
z jiného skutkového stavu vČci. Jde nejen o pochybení pĜedstavující jinou vadu Ĝízení, ale také
o pochybení právnČ kvalifikaþní, neboĢ pĜi absenci právnČ významných skutkových zjištČní
nemČl odvolací soud odpovídající skutkový prostor, aby mohl pĜistoupit k pĜedmČtnému
právnímu posouzení vČci.
Nejvyšší soud napĜ. v aktuálním rozsudku ze dne 4. prosince 2013, sp. zn. 30 Cdo
2351/2013, k právnímu institutu omezení fyzické osoby v její zpĤsobilosti k právním úkonĤm
(v právních pomČrech po 1. lednu 2014 za úþinnosti o.z. jde o právní institut omezení
svéprávnosti ve smyslu § 55 a násl. o.z.) sumarizoval následující právní závČry dosavadní
judikatury:
„Podle ustanovení § 10 odst. 2 obþanského zákoníku, jestliže fyzická osoba pro duševní
poruchu, která není jen pĜechodná, anebo pro nadmČrné požívání alkoholických nápojĤ nebo
omamných prostĜedkĤ þi jedĤ je schopna þinit jen nČkteré právní úkony, soud její zpĤsobilost
k právním úkonĤm omezí a rozsah omezení v rozhodnutí urþí.
Institut zbavení zpĤsobilosti k právním úkonĤm, pĜípadnČ omezení zpĤsobilosti
k právním úkonĤm není sankcí, nýbrž opatĜením sloužícím pĜedevším ochranČ zájmu
samotných fyzických osob, které pro svĤj duševní stav nejsou schopny þinit s dostateþnou
vlastní odpovČdností právní úkony. Jedná se rovnČž o ochranu osob, které s takovými
fyzickými osobami vstoupily do právních vztahĤ. Pokud totiž fyzická osoba, která byla
zbavena zpĤsobilosti k právním úkonĤm podle § 10 odst. 1 obþ. zák., nebo osoba, jejíž
zpĤsobilost k právním úkonĤm byla omezena podle § 10 odst. 2 téhož zákona, uþiní právní
úkon, ke kterému je podle rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení zpĤsobilosti k právním
úkonĤm nezpĤsobilá, pĤjde o právní úkon neplatný (absolutnČ) podle § 38 odst. 1 obþ. zák.
(srovnej napĜ. usnesení Nejvyššího soudu ýR ze dne 12. února 2009, sp. zn. 30 Cdo
2542/2008). Omezení nebo zbavení zpĤsobilosti k právním úkonĤm znamená opatĜení,
které pĜedstavuje nezbytné omezení, jež mĤže trvat pouze po nezbytnČ nutnou dobu, dokud
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dĤvody, které k omezení nebo zbavení zpĤsobilosti k právním úkonĤm vedly, trvají (srovnej
usnesení NS ýR ze dne 19. února 2009, sp. zn. 30 Cdo 4582/2008). Je souþasnČ nutno
pĜipomenout, že Ústavní soud napĜ. mimo jiné ve svém nálezu ze dne 13. prosince 2007,
sp. zn. II. ÚS 2630/07, fakticky vyšel z úvah, že je tĜeba se vyvarovat zásahu do ústavnČ
chránČných práv, konkrétnČ do zpĤsobilosti mít práva (þl. 5 Listiny základních práv
a svobod), kdy je nezbytné vylouþit postup, který by nesl rysy charakterizované formálním,
schématickým pohledem na projednávaný pĜípad, bez snahy o individuální pĜístup
ke každému jednotlivému pĜípadu s naprosto nekritickým pĜejímáním závČrĤ znaleckých
posudkĤ, v nichž jsou mnohdy formulovány odpovČdi na dotazy soudĤ, které pĜekraþují meze
odborného posouzení a zasahují pĜímo do rozhodování soudĤ tím, že dávají pĜímý návod, jak
má soud ve vČci rozhodnout. Soudní rozhodnutí pak není rozhodnutím nezávislého soudu,
ale soudního znalce.
Každým rozsudkem soudu, jímž dochází k omezení zpĤsobilosti k právním úkonĤm
a kterým jsou vymezeny právní úkony, k nímž není úþastník zpĤsobilý, se stanoví výslovnČ
(explicitnČ), jaké úkony úþastník platnČ þinit nemĤže, ale souþasnČ implicitnČ a contrario,
že úþastník je ke všem ostatním právním úkonĤm zpĤsobilý (rozsudek NS ýR ze dne
23. kvČtna 2012, sp. zn. 30 Cdo 354/2011).
Rozsah omezení zpĤsobilosti k právním úkonĤm lze urþit pĜedevším negativním
výpoþtem, tj. tak, že se ve výroku rozsudku urþí, ke kterým právním úkonĤm není obþan
zpĤsobilý. Z toho se pak podává, že ustanovení § 38 odst. 1 obþ. zák. dopadá jen na právní
úkony ve výroku rozsudku uvedené, takže všechny ostatní právní úkony takovým obþanem
uþinČné jsou z hlediska tohoto ustanovení platné. Nutno ovšem pĜipustit, že rozsah omezení
lze stanovit i pozitivním výpoþtem, tj. tak, že se ve výroku rozsudku urþí, ke kterým právním
úkonĤm je obþan zpĤsobilý. V takovém pĜípadČ mĤže obþan ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1
obþ. zák. platnČ uþinit jen ty právní úkony, které jsou ve výroku rozsudku uvedeny; všechny
ostatní ve výroku rozsudku výslovnČ neuvedené právní úkony ve smyslu tohoto ustanovení
nemĤže platnČ uþinit (ze stanoviska Nejvyššího soudu ze dne 18. listopadu 1977,
sp. zn. Cpj 160/1976).
Správné vymezení rozsahu omezení zpĤsobilosti k právním úkonĤm nejvíce závisí
na tom, jaké podklady soud provedeným zjištČním a dokazováním opatĜil pĜedem pro znalce
právČ o tom, jak se vyšetĜovaný až dosud v každodenním životČ choval, jaké záležitosti si sám
bez obtíží vyĜizoval a v jakých smČrech vznikaly o jeho schopnostech pochybnosti. Uvedené
požadavky je nutno uplatĖovat dĤslednČ, pokud ovšem nejde o osoby zcela neschopné
samostatné životní existence. Znalecký posudek je v takovém Ĝízení sice závažným dĤkazem,
nesmí však být dĤkazem jediným a nemĤže nahrazovat nedostatek skutkových zjištČní.
PĜi výkladu ustanovení § 10 odst. 2 obþanského zákoníku je tĜeba vzít v úvahu, že pĜedstavuje
úpravu v horizontálních vztazích mezi jednotlivými úþastníky obþanskoprávních vztahĤ.
Rozhodnutí o omezení zpĤsobilosti k právním úkonĤm se však podstatnČjší mČrou dotýká
i postavení takto omezované osoby k státní moci, tj. v rovinČ vertikální (rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 31. bĜezna 2011, sp. zn. 30 Cdo 3580/2010).
V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.9.2007, sp. zn. 30 Cdo 3398/2007, bylo
uvedeno, že soudy ve výroku rozsudku, kterým omezují podle obþanského zákoníku, popĜípadČ
podle zákoníku práce, fyzickou osobu ve zpĤsobilosti k právním úkonĤm, mohou urþit rozsah
tohoto omezení jen se zĜetelem k právním úkonĤm, z nichž vznikají, mČní se, þi zanikají právní
vztahy podle ustanovení obþanskoprávních (vþetnČ vztahĤ obchodních) a pracovnČprávních,
pro jejichž Ĝešení je v pĜípadČ sporu dána pravomoc soudu, z þehož vyplývá, že osoby
omezené ve zpĤsobilosti k právním úkonĤm jsou v dĤsledku toho v rozsahu daném
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pravomocným soudním rozhodnutím k urþitým právním úkonĤm zcela nezpĤsobilé a v tČchto
právních úkonech za nČ jednají jejich zákonní zástupci ( § 26 obþ. zák. ). K ostatním právním
úkonĤm (k právním úkonĤm nad rámec omezení vysloveného pravomocným soudním
rozhodnutím) jsou tyto osoby zcela zpĤsobilé a jednají proto v nich samy, nezávisle na svém
zákonném zástupci.
DĤvodem pro omezení zpĤsobilosti k právním úkonĤm mĤže být výhradnČ zájem
na ochranČ práv a svobod tĜetích osob nebo ochrana poskytovaná statkĤm þi zájmĤm
plynoucím z ústavního poĜádku. Soud vždy musí zvážit všechny mírnČjší alternativy,
pĜiþemž omezení zpĤsobilosti k právním úkonĤm musí být vždy považováno za prostĜedek
nejkrajnČjší. Samotná skuteþnost, že osoba trpí duševní poruchou totiž ještČ není dĤvodem
pro omezení její zpĤsobilosti k právním úkonĤm, resp. vyjádĜeno jazykem základních práv k omezení jejích základních práv (práva na právní osobnost a na lidskou dĤstojnost),
ale musí být vždy konkrétnČ uvedeno, koho, resp. co ohrožuje plná zpĤsobilost k právním
úkonĤm (zachování právní osobnosti) osoby omezované, a dále je tĜeba odĤvodnit, proþ
nelze situaci Ĝešit mírnČjšími prostĜedky (srov. napĜ. nález Ústavního soudu ze dne
18.8.2009, sp.zn. I. ÚS 557/09).“
V oznaþeném rozhodnutí pak Nejvyšší soud ke skutkovým pomČrĤm jím posuzované
vČci vyložil následující závČry, které je vhodné pĜipomenout i z hlediska nazírání na nynČjší
pĜípad dovolatelky:
„PĜi posuzování pĜedmČtné vČci dovolací soud dospČl k závČru, že výtky dovolatele
smČĜující proti rozhodnutí odvolacího soudu jsou pĜevážnČ dĤvodné, a to pĜes to,
že v napadeném rozsudku jsou þinČny jinak pĜiléhavé odkazy, jak na judikaturu Nejvyššího
soudu, tak na závČry právní doktríny týkající se problematiky posuzování zpĤsobilosti
k právním úkonĤm fyzických osob. Je skuteþností, že MČstský soud v Praze se z valné þásti
zamČĜil na zdĤraznČní zjišĢovaného zdravotního postižení vyšetĜovaného, jež bylo seznáno již
soudem prvního stupnČ ze znaleckého posudku z oboru psychiatrie, který byl podán v této
vČci. Z odĤvodnČní tohoto rozhodnutí pĜitom vyplývá, že závČry tohoto posudku byly ve své
podstatČ urþujícími pro závČr soudu o nezbytnosti omezit vyšetĜovaného zpĤsobilost
k právním úkonĤm podle ustanovení § 10 odst. 2 obþ. zák. Naproti tomu nelze ovČĜit,
jak dalece pĜi svém rozhodování bral v úvahu ostatní dĤkazy provedené v daném Ĝízení,
resp. jak dalece (pokud jinak sám zmínil, že dané Ĝízení je ovládáno inkviziþní zásadou)
uvažoval o potĜebČ provedení pĜípadných dalších dĤkazĤ. Již tím se odvolací soud dostal
do dílþího konfliktu s výše vyloženými (a odvolacím soudem jinak zĜejmČ i obecnČ
zastávanými) zásadami.
Nadto, aþ se MČstský soud v þásti odĤvodnČní svého rozhodnutí týkající se právního
posouzení vČci zabýval spíše otázkou, zda je na místČ pĜi urþení rozsahu uvažovaného
omezení zpĤsobilosti k právním úkonĤm vycházet z pozitivního nebo z negativního vymezení,
pro daný pĜípad tento problém v zásadČ uspokojivČji nezdĤvodnil (lze mít za to, že jeho
inspiraþní zdroj v tomto smyslu tkvČl nejspíš v obsahu vlastního znaleckého posudku). PĜesto,
že samozĜejmČ nelze vylouþit ani jednu z uvedených forem vyjádĜení tohoto omezení,
s ohledem na vyložené zásady, které mají na nejnižší míru omezit zásahy do ústavnČ
zaruþených práv a svobod fyzické osoby, je vČtšinou tĜeba preferovat vyjádĜení omezení
zpĤsobilosti k právním úkonĤm formou negativního vymezení tČch právních úkonĤ,
k nimž dotþená fyzická osoba zpĤsobilá není. Naproti tomu pozitivní vymezení úkonĤ,
k nimž je vyšetĜovaný zpĤsobilý s tím, že k ostatním právním úkonĤm zpĤsobilý není, v sobČ
obsahuje nebezpeþí, že takto bude vyšetĜovaný bezdČþnČ omezen i v tČch právních úkonech,
k nimž by objektivnČ jinak zpĤsobilý byl, avšak, pĜi vymezování tohoto rozsahu, je soud nevzal
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v úvahu. K tomuto zpĤsobu je proto tĜeba pĜistoupit jen v soudem peþlivČ zdĤvodnČných
pĜípadech. Tak tomu však v daném pĜípadČ není.“
Z odĤvodnČní (písemného vyhotovení) dovoláním napadeného rozsudku vyplývá,
že odvolací soud pĜi rozhodování mČl vycházet i ze skutkových zjištČní uþinČných „z výslechu
vyšetĜované, z ústní zprávy zákonného zástupce podané pĜi jednání a z výslechu Aleny
Pudlovské“, avšak míru, resp. relevanci jednotlivých (a pro meritorní rozhodnutí pĜíp. zásadnČ
významných) skutkových zjištČní nezprostĜedkoval zákonu odpovídajícím zpĤsobem
ve smyslu § 157 odst. 2 o. s. Ĝ., nýbrž uþinil tak v podstatČ nepĜezkoumatelným zpĤsobem,
tj. na základČ tzv. souhrnného skutkového zjištČní, aþkoliv právČ v tomto smČru bylo nezbytné
vyložit odpovídající skutková zjištČní, jak již bylo pĜipomenuto ve shora cit. judikatuĜe, a poté
je dĤslednČ posuzovat s platnou právní úpravu a v intencích publikované judikatury
Nejvyššího soudu a Ústavního soudu (s ohledem na þl. 89 odst. 2 Ústavy ýeské republiky).
Tento skutkový deficit tak v podstatČ znemožĖuje Nejvyššímu soudu podrobit napadené
rozhodnutí vČcnému pĜezkumu, byĢ i za této procesní situace nelze a priori souhlasit
se závČrem odvolacího soudu ve vztahu k § 29 obþ. zák. a lze v tomto smČru odkázat napĜ.
na již dĜívČjší závČry právní doktríny zaujímající právní názor, že „Jiným vážným dĤvodem
pro ustanovení opatrovníka mĤže být napĜ. duševní porucha urþité osoby, pro kterou však
tato osoba není ani zbavena zpĤsobilosti k právním úkonĤm soudním rozhodnutím, ani není
ve zpĤsobilosti k právním úkonĤm soudním rozhodnutím omezena“ (Švestka, J., Jehliþka, O.,
Škárová, M., Spáþil, J. a kol. Obþanský zákoník. KomentáĜ. 10. vydání. Praha : C. H. Beck,
2006, s. 216). Posouzení takové otázky by ovšem pĜirozenČ spoþívalo na peþlivém zjištČní
právnČ významných skutkových okolností.
ZávČrem lze tedy shrnout, že popsaná absence právnČ významných skutkových zjištČní
znemožnila odvolacímu soudu pĜistoupit k právnímu posouzení vČci, a pokud tak pĜesto
odvolací soud uþinil, pochybil v otázce právního posouzení vČci. Již z tohoto dĤvodu byl tedy
naplnČn dovolací dĤvod pro kasaci napadeného rozsudku odvolacího soudu.
Protože dosavadní výsledky Ĝízení dovolacímu soudu neumožĖovaly zmČnit rozsudek
odvolacího soudu (§ 243d písm. b/ o. s. Ĝ.), nezbylo, než ve smyslu § 243e odst. 1 o. s. Ĝ.
pĜistoupit k vydání tohoto kasaþního rozhodnutí, tj. zrušit dovoláním napadený rozsudek
odvolacího soudu. Jelikož dĤvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí
také na rozhodnutí soudu prvního stupnČ, zrušil dovolací soud i toto rozhodnutí a vČc vrátil
soudu prvního stupnČ k dalšímu Ĝízení (§ 243e odst. 2 vČta druhá o. s. Ĝ.). V dalším Ĝízení
bude již soudem zjištČný skutkový stav podroben subsumpci podle zákona þ. 89/2012 Sb.,
obþanský zákoník (srov. § 3028 odst. 2 o.z.).
Vyslovený právní názor dovolacího soudu je pro další Ĝízení závazný. V novém
rozhodnutí soud znovu rozhodne o nákladech Ĝízení, vþetnČ nákladĤ Ĝízení dovolacího (§ 243g
vČta druhá o. s. Ĝ.).
Proti tomuto rozsudku není pĜípustný opravný prostĜedek.
V BrnČ dne 19. února 2014

JUDr. Pavel V r c h a , v . r .
pĜedseda senátu
Za správnost vyhotovení: Ivana ŽlĤvová

