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Občiansky zákonník

a právna subjektivita

§ 7 Občianskeho zákonníka

Spôsobilosť fyzickej osoby nadobúdať 
práva a povinnosti vzniká narodením, 
v právnom poriadku je pomenovaná 
aj ako „právna subjektivita“ fyzickej 
osoby,

 - je pre všetkých rovná a nemôže byť 
obmedzená.



Spôsobilosť na právne úkony

Na rozdiel od právnej subjektivity, 
ktorá je nemenná a trvá celý život, 
spôsobilosť na právne úkony vzniká 
postupne a podľa zákona môže byť 
rozhodnutím súdu obmedzená, príp. 
úplne vylúčená.



§ 8 Občianskeho zákonníka

Spôsobilosť na právne úkony je 
schopnosť fyzickej osoby vlastným 
konaním nadobúdať svoje práva 
a povinnosti. Spôsobilosť fyzickej 
osoby vlastnými právnymi úkonmi 
nadobúdať práva a brať na seba 
povinnosti vzniká postupne, v plnom 
rozsahu plnoletosťou (dovŕšením 18-
teho roku veku).



Právne dôvody na obmedzenie a zbavenie 

spôsobilosti na právne úkony (§10)

 Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu 
nie je vôbec schopná robiť právne 
úkony, súd ju pozbaví spôsobilosti na 
právne úkony.

 Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu 
je schopná robiť len niektoré právne 
úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na 
právne úkony a rozsah obmedzenia 
určí v rozhodnutí.



Ako prebieha súdne konanie?

Posudzovanie schopnosti osoby robiť 
právne záväzné úkony, resp. robiť 
len určité druhy právnych úkonov 
jednoduchšej povahy, môže vykonať 
iba súd v rámci súdneho konania 
o spôsobilosti na právne úkony.



štruktúra súdneho konania

 konanie môže začať na návrh alebo 
z podnetu súdu

 ustanovenie opatrovníka pre konanie -
kolízneho opatrovníka (prevažne je 
nečinný)

 znalecký posudok za účelom posúdenia 
ne/schopností robiť právne úkony –
formalistický prístup

 nevypočutie účastníka, nepredvolanie na 
pojednávanie

 rozhodnutie súdu – rozsudok, v ktorom sa 
zároveň ustanoví opatrovník



štruktúra súdneho konania

 ne/oznamovanie výsledku konania 
o spôsobilosti na právne úkony 
a ustanovenie opatrovníka

 výber opatrovníka - zástupcom môže byť 
fyzická aj právnická osoba

 zákonný zástupca je oprávnený konať 
v mene zastúpeného 

 ustanovenie za opatrovníka - sľub

 opatrovníkom má byť predovšetkým 
príbuzný alebo iná vhodná osoba



Kontexty prisudzovania 

nespôsobilosti

 Z právneho hľadiska ide o tzv. testy 
spôsobilosti 

 Literatúra rozoznáva tri testy 
(Quinn, 2009; Dhanda, 2007): 

1) Statusový test (Status attribution)

2) Test podľa výsledku (Outcome 
test)

3) Funkčný test (Functional test)



A) Statusový test

 Pokiaľ je raz zistené, že človek trpí postihnutím, 
zákon automaticky predpokladá nedostatok 
spôsobilosti 

 jednoduchá rovnica postihnutie = nespôsobilosť

 Na tomto teste môže byť založené:

1) Obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na 
právne úkony

2) Automatická ztrata schopnosti právne konať v 
určitých oblastiach bez konkrétneho 
(individuálneho) prieskumu kompetencie 



Statusový test a postavenie 

súdu

 Súdna interpretácia otázky prítomnosti alebo 
neprítomnosti postihnutia je obmedzená, pretože 
súd svoje rozhodnutia o spôsobilosti na právne 
úkony opiera o závery znaleckých posudkov o 
prítomnosti (neprítomnosti) postihnutia 

 Úloha súdu sa tak v podstate obmedzuje na 
zaistenie spravodivého konania 



Statusový test v judikatúre

 Nález Ústavného soudu sp.zn. I. ÚS 557/09 (bod 
23):

„Samotná skutečnost, že osoba trpí duševní 
poruchou totiž ještě není důvodem pro 
omezení její způsobilosti k právním úkonům, 
resp. vyjádřeno jazykem základních práv – k 
omezení jejích základních práv (práva na právní 
osobnost a na lidskou důstojnost), ale musí být 
vždy konkrétně uvedeno, koho, resp. co ohrožuje 
plná způsobilost k právním úkonům (zachování 
právní osobnosti) osoby omezované, a dále je 
třeba odůvodnit, proč nelze situaci řešit 
mírnějšími prostředky.“



Statusový test v SR – ZoR

§ 12 

(1) Manželstvo nemôže uzavrieť osoba pozbavená spôsobilosti 
na právne úkony.

(2) Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, 
môže uzavrieť manželstvo len s povolením súdu.

(3) Manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá duševnou 
poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie 
spôsobilosti na právne úkony...

(5)    Ak bez povolenia súdu uzavrie manželstvo osoba, ktorej 
spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo osoba 
postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok 
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, rozhodne súd o 
neplatnosti tohto manželstva...



Statusový test v SR – ZoR

 Rodičovksé práva a povinnosti: § 28 ods. (3) Rodičovské 
práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z 
rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na 
právne úkony v plnom rozsahu. ...

 Náhradná osobná starostlivosť: § 46 ods. (2) Maloleté dieťa 
možno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti jednému z 
manželov so súhlasom druhého manžela.
(3) Súhlas podľa odseku 2 nie je potrebný, ak manželia 
nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá spôsobilosť 
na právne úkony v plnom rozsahu ...

 Osvojenie_ § 101 ods. (2) Ak jeden z rodičov zomrel, nie je 
známy, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v 
plnom rozsahu, ... vyžaduje sa len súhlas druhého rodiča. 
Ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony 
bola obmedzená, jeho súhlas na osvojenie sa vyžaduje 
iba vtedy, ak je spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia. 



Statusový test a volby

§ 2 ods. (2) Prekážkou vo výkone 
práva voliť je

a) zákonom ustanovené obmedzenie 
osobnej slobody z dôvodov ochrany 
zdravia ľudí,

b) výkon trestu odňatia slobody,

c) pozbavenie spôsobilosti na 
právne úkony.



B) Test podľa výsledku

 Test podľa výsledku (Outcome Test) spočíva v 
prisúdení nespôsobilosti podľa toho, aké 
rozhodnutia človek s postihnutím učinil 

 Môžeme ho vymedziť rovnicou rozhodnutie 
človeka = nespôsobilosť

 Častým príkladom je prípad, kedy človek 
dobrovoľne vyhľadá psychiatrickú pomoc a potom 
sa rozhodne ju prerušiť. Dochádza následne k 
posúdenie jeho/jej spôsobilosti ukončiť liečbu aj 
keď prvnotné rozhodnutie spochybnené nebolo.  



C) Funkčný test

 Prítomnosť postihnutia pri funkčnom teste 
(Functional Test) neznamená automaticky 
nespôsobilosť právne konať

 Neplatí rovnica postihnutie =
nespôsobilosť

 Nespôsobilosť nemôže byť prehlásená v 
prípade, že človek v dôsledku postihnutia 
nemôže špecificky právne konať.



Funkčný test

 Na rozdiel od statusového testu funkčný 
test vyžaduje, aby súd posúdil ako 
prítomnosť postihnutia, tak rozsah v akom 
toto postihnutie ovplyvňuje schopnosť 
človeka právne konať. Dôležité sú opäť 
znalecké posudky. 

 Na spôsobilosť na právne úkony 
nenahliada ako na celok, ale rozkladá ju 
na rôzne právne konania a spôsobilosť k 
nim posudzuje oddelene 



Funkčný test v SR
 Funkčný test je upravený v súčasnoti v 

občianskom zákoníku. Z dikcie § 10 ObčZ môžeme 
vyvodiť, že súd je povinný skúmať prítomnosť 
duševnej poruchy, jej trvalosť a rozsah, v akom sa 
dotýka spôsobilosti na právne úkony. 

 Aká je prax? Môžeme poukázať na Českú 
republiku. 

a) Veľmi silné postavenie znalcov, súdy nekriticky 
preberajú závery znaleckých posudkov (napr. 
nález sp. zn. II. ÚS 2630/07 z 13. decembra 
2007).



Každoročne sa počet osôb, ktoré sú 

odkázané na svojho opatrovníka

zvyšuje

2004 2009

pozbavenie

rozhodnutie 682 1.114

zrušené 21                5

obmedz. v dôsledku duš. poruchy

rozhodnutie    12 30

zrušené 0         0



Problémy v súčasnom 
stave opatrovníctva

1. Neexistujú žiadne alternatívy – ako 
jediné riešenie je ustanovenie 
opatrovníka.

2. Nadužívanie inštitútu pozbavenia 
spôsobilosti na právne úkony.

3. Nesúlad medzi skutočnými 
schopnosťami jednotlivca a jeho 
právnym statusom.



Problémy v súčasnom 
stave opatrovníctva

4. Vnímanie opatrovníctva ako 
pomoc.
5. Opatrovníctvo je vážny zásah do 
základných práv človeka (neskúma 
sa to čo človek dokáže).
6. Možnosť rozhodnúť bez vedomia 
a výsluchu.



Problémy v súčasnom 
stave opatrovníctva

7. Najdôležitejší dôkaz: posudok 
psychiatra.

8. Neefektívna právna pomoc 
(zastúpenie) .

9. Predsudky sudcov, lekárov, 
advokátov.



Aký je dôsledok náhradného 

rozhodovania

1. Moc rozhodovať je v rukách   
opatrovníkov / tútorov.

2. Neexistujúca alebo minimálna 
kontrola opatrovníka – aké 
práva má opatrovanec? 
Pozná ich? 

3. Neexistujúca možnosť 
ochrany a obrany.

4. Nejasné úlohy opatrovníka, 
pomoc alebo rozhodovanie o 
osude opatrovanca.



Aký je dôsledok náhradného 

rozhodovania

5. Strata zvyšných schopností 
opatrovanca.

6. Rozhodovanie o tom, kde bude bývať, 
čo bude robiť, s kým sa bude stretávať

7. Vychovávanie skutočne 
nespôsobilých ľudí.

8. Cesta späť je veľmi ťažká – vrátenie 
spôsobilosti na právne úkony je oveľa 
zložitejšie ako jej pozbavenie.

9. To má silný negativní vplyv na pocit 
vlastní hodnoty s následnými 
dopadmi na chovanie.



K čomu to vedie?

- Človek je vyhlásený za neschopného 
rozhodovať o čomkoľvek.

- Súdom je ustanovený opatrovník, 
rozhoduje v jeho mene. 

- Existujúci systém opatrovníctva má 
veľmi negatívne dôsledky na ľudí.

- Dopad nielen právny ale aj 
psychologický – ignorácia osobnosti.

- Bez spôsobilosti na právne úkony 
prichádza diskriminácia.



K čomu to vedie?

- Nedostatok spôsobilosti na právne 
úkony spôsobuje, že ľudské práva sú 
porušované.

- Nespôsobilosť na právne úkony bráni 
ľuďom využívať také práva, ako je 
právo na prácu, právo podpisovať 
zmluvy, hlasovať, voliť, uzavrieť 
manželstvo...

- Pozbavenie spôsobilosti na právne 
úkony spôsobuje negatívny obraz 
ľudí so zdravotným postihnutím.



Je vhodné odlíšiť dve oblasti 

rozhodovania:

osobné rozhodovanie

 rozhodovanie týkajúce sa správy 
majetku

Nie je vždy nutné menovať niekoho iného, aby urobil 
rozhodnutie. Niekedy stačí iná forma právneho 
zásahu.

Použitím princípu minimálnej potrebnej intervencie 
nesmie byť vydaný žiadny pokyn, pokiaľ nie je 
dokázané, že je nevyhnutný. Ak je požadovaný, tak 
má byť zvolené najmenej obmedzujúce riešenie.



Montrealská deklarácia, WHO/PAHO, 
október 2004

 Ľudí s mentálnym postihnutím by sme 
mali podporovať, aby sami robili 
vlastný výber a rozhodnutia, 
komunikovali o nich a iní ľudia ich 
rešpektovali. Preto tam, kde jednotliví 
občania majú ťažkosti s nezávislým 
výberom a rozhodovaním, zákony a 
politika by mali zabezpečiť a uznávať 
podporované rozhodovanie. Členské 
štáty by mali poskytovať služby a 
potrebnú podporu pre facilitáciu osôb 
s mentálnym postihnutím v 
rozhodovaní o ich vlastnom živote.



Ďakujem za pozornosť 

zuzana@stavrovska.sk


