
Podklady na zasedání ZM dne: 21.10.2021

Název materiálu: OSM Návrh na odpuštění pohledávky -

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke

Vypracoval: Eva Melicharová

Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr. Dagmar Šrytrová

Předložení materiálu uloženo:

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Projednáno v:

Vztah k rozpočtu města: Návrh na odpuštění pohledávky - HMMNMMMÍ

Zdůvodnění a vysvětlení:
Dne 30.9.2021 doporučila RM, usnesením č. 632/2021, ZM schválit odpuštění pohledávky

výši 24.475,- Kč s příslušenstvím 980,- Kč panu

Obec Sloup v Čechách podle rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 12.12.2019 byla 
ustanovena opatrovníkem pana který nyní žije v Domově důchodců
Sloup v Čechách a je omezen na svéprávnosti.

Pan IBBBi užíval v minulosti dva prostory v majetku Města Turnov jako nájemní bydlení a to v roce 
1999 byt na adrese Sobotecká 810, Turnov a od 9/2002 do 4/2004 ubytovnu na Vrchhůře 990, 
místnost č. 10, Turnov. Za dobu užívání pronajatých prostor panem BMMHMIH bylo Okresním 
soudem v Semilech vydáno celkem 13 exekučních titulů (soudních rozhodnutí), jež byly podkladem ke

Dle sdělení Mgr. Daniely Hnídkové, advokátky města Turnov, činí jistiny a náklady řízení dle soudních 
rozhodnutí částku 117.176,50 Kč, plus příslušenství, které k 15.9.2021 činí 32.225,- Kč. Celkem tedy 
149.401,50 Kč kde poplatek z prodlení stále běží.

Výkonem rozhodnutí Okresního soudu v Semilech (jako správce pohledávky) WĚĚĚĚĚtĚt, byla 
pověřena Česká správa sociálního zabezpečení, Praha. Dle sdělení České správy sociálního 
zabezpečení bylo povinnému strženo již 323.651,- Kč, tedy na příslušenství již zaplatil dalece nad 
rámec celkově dlužné jistiny, poplatek z prodlení však dále běží, je ale možné toto příslušenství již 
odpustit. Dle sdělení Mgr. Hnídkové je to na rozhodnutí věřitele (Město Turnov).

Starosta obce Sloup v Čechách podal městu Turnov návrh na odpuštění pohledávky SBBBHI a 
ukončení výkonu rozhodnutí Okresního soudu v Semilech. Z důvodu omezené svéprávnosti pana 
SméMH a jeho jediného příjmu starobního a vdovského důchodu v celkové výši 14.782,- Kč, 
ze kterého si hradí pobyt a stravu, zbytek ve výši 15% důchodu má k dispozici na léky a ostatní 
výdaje. S přihlédnutím k již uhrazené částce, sražené Českou správou sociálního zabezpečení 
navrhujeme pohledávku odpustit. Po opakovaném, neúspěšném dotazování na správce pohledávky 
jsme přistoupili k výpočtu výše poplatku z prodlení vlastními silami a to za pomoci advokátky města

c.j. ze dne 23.12.2010 ve



Mgr. Daniely Hnídkové. Z daných výpočtů vyplývá, že jistiny jsou již uhrazeny a věřitel splnil svou 
zákonnou povinnost v dostatečné výši.

Navrhované usnesení ZM:
ZM schvaluje 
odpuštění pohledávky č.j. (ze dne 23.12.2010 ve výši 24.475,- Kč s příslušenstvím 980,- Kč panu



Exekuce vedená u OS Semily pod igjzmJHHHHI - zahrnuje celkem 13 
exekučních titulů (tj. soudních rozhodnutí, jež byly podkladem pro předmětnou 
exekuci).

Jistina činí částku 82.555,50 Kč + náklady vynaložené městem 9.166,- Kč 

Celkem 91.721,50 Kč.

Další exekuce je vedená u OS Semily pod sp.zn. ■
24.475,- Kč (dle jednoho rozsudku OS Semily sp.zn 
řízení 980,- Kč.

Celkem 25.455,- Kč.

na jistinu 
, náklady

Celkem tedy činí jistiny a náklady řízení dle soudních rozhodnutí částku 
117.176,50 Kč.

Dle připíšu ČSSZ ze 7.8.2020 p. bylo strženo v exekuci pod sp.zn. E
28/2005 celkem 323.651,- Kč. Tedy na příslušenství již zaplatil dalece nad rámec 
jistiny, poplatek z prodlení však stále běží, avšak toto příslušenství již může 
věřitel odpustit. Je to na rozhodnutí věřitele.



OBECNÍ ÚŘAD SLOUP V ČECHÁCH
Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

i

Městský úřad Turnov

Antonína Dvořáka 335 
511 22 Turnov

Váš dopis: Číslo jednací:
oust /532/20

Počet listů/ příloh: 
1/2

Vyřizuje/ tel, 
Šustová/487753562

Vc Sloupu v Čechách 
dne: 2. 9. 2020

Návrh ua odpuštění pohledávky 

Vážení,
podle rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 12. 12. 2019, 'BBHHB9HHHH. který nabyl právní moci 

dne 3. 1. 2020, byla obec Sloup v Čechách, Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách jmenována opatrovníkem pana
WttttttttKKttlttKttttKKttttKĚKtĚtlĚKĚ 471 52 Sloup v Čechách.

Zjistili jsme, že panuMMMNM jsou od roku 2005 na základě výkonu rozhodnutí Okresního soudu v Semilech 
č.j. ■■■■■■■ prováděny srážky z jeho starobního důchodu. Dle České správy sociálního zabezpečení se jedná o 
pohledávku ve výší 87.027,50 a příslušenství ve výši 4.694,- Kč. Ke dni 4. 8. 2020 na výše uvedený výkon rozhodnutí 
příjemci srážek uhrazeno již 322.009,- Kč.

Dále pak nabylo právní moci další usnesení č.j. WĚĚtĚSĚHKttĚĚ podle kterého je ČSSZ povinna srážet panu 
NMMNRiž do zaplacení pohledávky ve výši 24,475,- Kč s příslušenstvím 980,- Kč a k tomu ještě poplatek 
z prodleni.

Pan m|žije nyní v Domově důchodců Sloup v Čechách, je omezen na svéprávnosti a při dotazu na dluh, či jeho 
výši si nic takového neuvědomuje a žádný dluh nepřipouští. Jeho jediným příjmem je starobní a vdovecký důchod 
v celkové výši 14.782,- Kč a hradí se mu z něj pobyt a strava. 15% z důchodu má pan NMMHk dispozici a z toho si 
platí doplatky na léky, drogerii a ostatní služby, které potřebuje.

Z tohoto důvodu, a s přihlédnutím k již uhrazené částce, žádáme o prominutí výkonu rozhodnutí č.j. 1 
k uspokojení pohledávky ve výši 24.475,- Kč s příslušenstvím 980,- Kč.
Děkuji za spolupráci

S pozdravem

Jaromír Studnič 
starosta obce

Na vědomi: Okresní soud v Semilech
Česká správa sociálního zabezpečení, odbor realizace exekučních dávek 

Příloha: Rozsudek jménem republiky o omezení svéprávnosti a o opatrovnictví - j
Listina o jmenování opatrovníka

tel: 487 753 562 č.ú.: 20729-421/0100 1ČO:00525677
www.obecsloupvcechach.cz email: mistostarosta@sloupvcechach.cz

mailto:mistostarosta@sloupvcechach.cz


Listina
o jmenováni opatrovníka

Podle rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 12. 12.2019, č. jflHHHHl 
který nabyl právní moci dne 3. 1. 2020, je

obec Sloup v Cechách, sídlem Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

opatrovníkem

opatrovaného bytem trvale:
511 01 Turnov, fakticky: Domov důchodců, Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, kterému 
byla rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 12. 12. 2019, č. j. iHMHMMMBBHMHHVI 
které nabyl právní moci dne 3. 1. 2020, omezena svéprávnost tak, že:

- není způsobilý samostatně nakládat s finančními prostředky převyšujícími částku 
500 Kč týdně, není způsobilý spravovat své jmění, není způsobilý samostatně měnit, 
vypovídat a uzavírat jakoukoliv smlouvu včetně smlouvy o poskytováni služby 
sociální péče kromě kupní smlouvy, kde předmět plnění nepřesahuje částku 500 Kč, 
není způsobilý sepisovat závěť a činit jakákoliv jiná právní jednání týkající se 
dědictví, není způsobilý samostatně jednat s úřady při vyřizování státních dávek, 
zařizování dokladů, vyřizování důchodu, požádat o vydání občanského průkazu 
a cestovního dokladu, není způsobilý požádat o změnu trvalého pobytu, není 
způsobilý rozhodovat o otázkách zdravotní péče ohledně své osoby, o zásahu do své 
duševní a tělesné integrity, není způsobilý uzavřít manželství, není způsobilý 
samostatně jednat v pracovněprávních vztazích a není způsobilý volit a být volen.

Doba omezení svéprávnosti byla stanovena na dobu 5 let od 3. 1. 2020.
Opatrovník obec Sloup v Cechách je oprávněn za SHMHHHHBHHHHH hospodařit s jeho 
majetkem, uzavírat za ■MMHVNMMMMI smlouvy, včetně smluv o poskytování sociální 
péče, jednat za něho v pracovněprávních věcech, na úřadech v souvislosti s podáváním 
žádostí o přiznání dávek státní sociální podpory, vyřizováním dokladů a podobně, je 
oprávněn za posuzovaného k rozhodování o přijetí a odmítnutí zdravotních služeb 
s výjimkou rozhodování o běžných zdravotních úkonech vykonávaných v rámci běžného 
lékařského ošetření, je oprávněn za posuzovaného požádat o vydání občanského 
průkazu, cestovního dokladu a v těchto správních řízeních za posuzovaného jednat, 
přičemž právní jednání Činěné v neběžných věcech vyžadují schválení soudu, a to na 
dobu 5 Set od 3. 1. 2020

Dále, je opatrovník oprávněn spravovat jmění opatrovance v rozsahu běžné správy jínění. 
Nejedná-li sc o běžnou záležitost, vyžaduje Se k naložení se jměním zastoupeného schválení 
soudu.
Zprávy o osobě opatrovance a úcty zc správy jeho majetku je opatrovník povinen podávat 
vždy nejpozdéji do 30. června každého roku. Po skončení zastupování je opatrovník povinen 
předložit závěrečný účet ze správy majetku.

Česká ‘Lípa 15. ledna 2020

Jana Ncčesaná v. r. 
vyšší soudní úřednice

Shodu s prve,písem potvrzuje Veronik:) Drábková.



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v České Lípě rozhodl samosoudkyní Mgr. Marcelou JanuŠkovou ve věci

posuzovaného:

za účasti:

fakticky Domov Sloup v Cechách, Benešova 1,471 52 Sloup v Cechách

zastoupený opatrovnicí pro řízeni Mgr. Dagmar Lupínkovou 
advokátkou sídlem Táborská 966/5, 293 01 Mladá Boleslav
obec Sloup v Čechách
sídlem Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

o omezení svéprávnosti a o opatrovnictví

takto;

tohoto rozsudku omezuje tak, že není způsobilý samostatně nakládat s finančními 
prostředky převyšujícími částku 500 Kč týdně, není způsobilý spravovat své jmění, není 
způsobilý samostatně měnit, vypovídat a uzavírat jakoukoliv smlouvu včetně smlouvy o 
poskytování služby sociální péče kromě kupní smlouvy, kde předmět plnění nepřesahuje 
částku 500 Kč, není způsobilý sepisovat závěť a činit jakákoliv jiná právní jednání týkající 
se dědictví, není způsobilý samostatně jednat s úřady při vyřizování státních dávek, 
zařizování dokladů, vyřizování důchodu, požádat o vydání občanského průkazu a 
cestovního dokladu, netři způsobilý požádat o zrněnu trvalého pobytu, není způsobilý 
rozhodovat o otázkách zdravotní péče ohledně své osoby, o zásahu do své duševní a 
tělesné integrity, není způsobilý uzavřít: manželství, není způsobilý samostatně jednat v 
pracovněprávních vztazích a není způsobilý volit a byt volen.

II. Opatrovníkem WtĚtKĚHKKttKtĚttttKtĚĚĚKtĚtĚtHt’ se jmenuje obec Sloup v 
Cechách.

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Dribkevá.
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Ill

IV.

v.

VI.

VII.

jmenovaný opatrovník obec Sloup v Čechách je oprávněn 2a

poskytování sociální péče, jednat: za něho v pracovně právních věcech, na úřadech v 
souvislosti s podáváním žádostí, o přiznání dávek státní sociální podpory, vyřizováním 
dokladů a podobně, je oprávněn za posuzovaného k rozhodování o přijetí a odmítnutí 
zdravotních služeb s výjimkou rozhodování o běžných zdravotních úkonech vykonávaných 
v rámci běžného lékařského ošetření, je oprávněn za posuzovaného požádat o vydání 
občanského průkazu, cestovního dokladu a v těchto správních řízeních za posuzovaného 
jednat, přičemž právní jednání činěné v neběžných věcech vyžadují schválení soudu.

Opatrovnici Mgr. Dagmar Lupínkové se přiznává nárok na odměnu a náhradu hotových 
výdajů ve výši 700 Kč.

Soud přiznává znalci MUDr, Jiřímu Markovi, Stúrova 1001, 293 01 Mladá Boleslav, za 
účast při znaleckém výslechu dne 12. 12 2019 znalečné ve výši 1 158,83 Kč.
CR - Okresnímu soudu v České Lípě se vůči účastníkům nepříznivá právo na náhradu 
nákladů řízení.
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění:
1. Psychiatrická nemocnice Kosmonosy podala podnět k zahájení řízení o omezení svéprávnosti 

posuzovaného, neboť posuzovaný byl v jejich zařízení hospitalizován, přičemž u ucho docházelo 
ke zhoršování psychického i fyzického zdravotního stavu tak, že již nebyl schopen sc o sebe 
postarat a zajistit si každodenní záležitostí svého života. Současně zdravotnické zařízení uvedlo, 
že posuzovaný má z příbuzných dvě děti, sc kterými kontakt neudržuje.

Okresní soud v Mladé Boleslavi podle ust. § 13 odst. 1 zák.č. 292/2013 Sb,, o zvláštních řízeních 
soudních na základě shora uvedeného podnětu řízení o omezen! svéprávnosti posuzovaného

3. č)bec Sloup v Čechách navrhla omezit posuzovaného v souladu se závěry znaleckého posudku, 
posuzovaný souhlasil s omezením svéprávnosti dle závěrů znaleckého posudku na dobu pěti let a 
výkonem opatrovnictví požadoval pověřit obec Sloup v Cechách.

4. Soud provedl důkazní řízení a dospěl ke skutkovým zjištěním a. závěrům, na která aplikoval 
následující právní hodnocení:

5. Ze znaleckého posudku soudního znalce MUDr. Jiřího Marka ze dne 10. 7. 2019 a 2 jeho 
výslechu soud zjistil, že posuzovaný trpí duševní poruchou, a to poruchou osobnosti způsobenou 
alkoholem, pří které jc zásadné ovlivněno jeho chování a rozumové schopnosti natolik, že není 
schopen samostatného života mimo zdravotnické nebo sociální zařízení. Jedná se o poruchu 
trvalého rázu, léčbou po dobu nejméně pěti let do budoucna neovlivníte!nou. V základních 
věcech je posuzovaný orientován, pouze ztrácí orientaci v časových datech, jc jasného vědomí a 
netrpí poruchami myšlení ani vnímání. Intelekt má poškozený letitým užíváním alkoholu ve 
'smyslu organicky. Posuzovaný není schopen právně jednat v obchodněprávních vztazích, není 
schopen uzavírat žádnou smlouvu, včetně smlouvy o poskytování služeb sociální péče, orientovat 
se v dědických věcech, vyřídit si přiznání dávky státní sociální podpory, vyhledat lékaře a udělit 
souhlas k potřebnému zdravotnímu zákroku a je schopen hospodařit s částkou 500 Kč týdně. 
Dále posuzovaný není schopen požádat o vydání občanského průkazu, cestovního dokladu a 
požádat o změnu trvalého bydliště, není schopen rozhodovat o zásahu db své duševní a tělesní 
integrity, není způsobilý uzavírat manželství, neboť nechápe podstatu a právní následky tohoto

Shořte s. pevopisera potvrzuje Veronika Dnibková.



právního instiřucu, není /působily jednat v pracovaČpřávních věcech a není schopen chápat 
podstatu a význam voleb, takže není schopen výkonu aktivního ani pasivního volebního práva.

6. Z protokolu o zhlédnuti posuzovaného ze dne 21. li. 2019 soud zjistil, že posuzovaný má 
zachovány prostředky běžné komunikace, když na běžné otázky dokáže odpovídat srozumitelně

_ celými větami i souvětími. Působí spokojeným a klidným dojmem a s péčí v současném zařízení, 
v domově důchodců je spokojený. Posuzovaný nemá nikoho z rodiny, s dětmi a sourozenci 
kontakt neudržuje. Souhlasil s tím, aby opatrovnictví pro něho vykonávala obec Sloup v Cechách.

7. Z výpovědi sociální pracovnice Domova důchodců ve Sloupu v Čechách paní Lucie Polanové 
soud zjistil, žc posuzovaný je v současném ubytovacím zařízení spokojený. Bydli zde na pokoji s 
jedním spolubydlícím, se kterým udržuje přátelské vztahy. Není schopen samostatné existence a 
vyžaduje celodenní pohled nad svou osobou, je pohyblivý. Dokáže číst, psát, počítat, poclepsat 
se, hodnotu peněz rozezná, avšak s finančními prostředky nedokáže nijak smysluplně naložit. 
Úkony péče o svou osobu, jakož i úkony peče o domácnost na úrovni udržení obecného pořádku 
ve svém pokoji Zvládá sám. Ve volném čase chodí na procházky, sleduje televizi a zúčastňuje se 
společenských akcí v domově. Je místem i časem plně orientován, okolí zcela vnímá. Má zcela 
zachovány prostředky běžné komunikace, když dokáže komunikovat celými smysluplnými 
větami. Je poživatelem starobního důchodu ve výši 13 000 Kč a příjemcem příspěvku na péči o 
blízkou osobu. Majetek větší hodnoty nevlastni a úspory nerná.

8. Ze zprávy Domova důchodců Sloup v Cechách ze dne 7. 10. 2019 soud zjistil, že posuzovaný z 
osob příbuzných nemá nikoho, kdo by byl schopen a ochoten opatrovnictví pro něho vykoná vrat.

9. Ze sdělení notářské komory bylo zjištěno, že v Seznamu prohlášení o určení opatrovníka není na 
jméno a datum posuzovaného evidována žádná listina.

10. Podle | 55 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále již jen obč. zák.) fc omezení 
svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným 
uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, 
hrozila-ii by mu jinak závažná újma a rteposfctčí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně 
omezující opatření (instituty nápomoc při. rozhodování, Zastoupení členem domácnosti, 
opatrovník). Podle § 57 obě. zák. soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém 
člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat a vymezí 
rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. Podle § 59 citovaného 
zákona soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její 
vyřízení nebo na jinak určenou, určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Uplynutím této doby 
právní účinky omezení zanikají. Podle § 64 obč. zák. rozhodnutí o omezení svéprávnosti 
nezbavuje člověka práva samostatné právně jednat v běžných záležitostech každodenního života. 
Podle | 65 obč. zák. jcdrmhli opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, lze jeho 
právní jednání prohlásit za neplatné, jen působi li mu újmu. jednal- li opatrovanec samostatně, ač 
nemohl jednat bez opatrovníka, považuje se opatrovancovo jednání za platné, pokud je 
opatrovník schválil. Podle § 581 obč. zák. není-lí osoba plně svéprávná, je neplatné právní 
jednání, ke kterému není způsobilá.

11. Na základe shora uvedeného soud uzavírá, že posuzovaný trpí duševní poruchou, která není jen 
přechodná a která ovlivňuje schopnosti posuzovaného právně jednat podstatným způsobem. V 
důsledku duševní poruchy není posuzovaný schopen nakládat s finanční částkou nad 500 Kč, 
hospodařit s majetkem bez ohledu na výší hodnoty, uzavírat jakoukoliv smlouvu, když nechápe 
podstatu a právní následky jednání a není způsobilý dorozumívat se a orientovat v sociálním 
světě, přičemž v budoucnu, tedy nejméně do pěti let nemůže dojít k podstatné změně ve zjištěné 
poruše. Pokud by nedošlo k omezeni svéprávnosti posuzovaného ve shora naznačeném rozsahu, 
hrozila by mu závažná újma, například v tom, že by nedokázal pochopit a zvládnout následky 
svého jednání. Základní prostředky komunikace má sice v plném rozsahu zachovány, jelikož však 
nedokáže domýšlet následky svého jednání a orientovat: se v sociálním světe, nedokáže hájit své
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zájmy před státními orgánynebo orgány místní samosprávy. Posuzovaný nedokáže pochopit účel 
a důsledky uzavření manželství, včetně všech právních následků, které z tohoto vyplývají. 
Dispozice k právním jednáním posuzovaného jsou tedy ztraceny povšechně a nelze vymezit 
oblast, kde by právních jednání byl schopen, proto soud u posuzovaného BHHHHHBHHÍ 
přistoupil k omezení ve svéprávnosti v nejširším možném rozsahu, kromě práva samostatně 
právně jednat v běžných záležitostech každodenního života, kromě práva disponovat s finanční 
částkou do 500 Kč a kromě práva uzavírat kupní smlouvu s finančním plněním do 500 Kč, 
neboť toto právní jednání pinč zapadá clo dispozice a částkou 500 Kč a jedná se o právní jednání, 
které jako jediné může s. uvedenou částkou posuzovaný učinit. Pokud by posuzovaný nemohl 
uzavřít kupní smlouvu do částky 500 Kč, neměl by umožněnou téměř žádnou možnost dispozice 
s penězi a výrok o tom, žc může disponovat s finanční částkou do 500 Kč, by byl nadbytečný. 
Soud omezil posuzovaného i ve výkonu aktivního a pasivního volebního práva i přesto, že 
okolností daného případu nesvědčí pro to, že by při výkonu jeho volebního práva mohly být 
poškozeny jeho zájmy, neboť posuzovaný nechápe smysl a důsledky voleb a jeho volební účast 
tak může být velice snadno zneužitelná.

12. Od použití mírnějších a méně omezujících opatření vc temně nápomocí pří rozhodování dle § 45 
ták- č. 89/2012 Sb. anebo ve formě institutu zastoupení členem domácnosti dle § 49 zák. č. 
89/2012 Sb. upustil soud s ohledem na nutnost zajištění největšího bezpečí posuzovaného a 
vyloučeni možného zneužití jeho osoby osobami třetími. K tomuto zneužiti by mohlo velice 
snadno dojít, neboť posuzovaný by mohl například uzavřít pro něho nevýhodnou smlouvu, jejíž 
právní následky by nedokázal zvážit Nadto mírnější a méně omezující opatření vyžadují ze strany 
posuzovaného určitou spolupráci, které posuzovaný s ohledem na svůj zdravotní stav není 
schopen.

13. Podle § 60 obč. zák, změůí-li se okolnosti, soud své rozhodnutí bezodkladné změní nebo zruší, a 
to i bez návrhu. Podle ust. § 59 obč. zák. omezení ve svéprávnosti posuzovaného tímto 
rozsudkem trvá nejdéle po dobu pěti let od právní moci rozhodnutí, uplynutím této doby právní 
účinky omezení zanikají. Zahájí-li sc však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají 
právní účinky původního rozhodnutí až do vydání nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok.

14. S příslušnou právní aplikací bylo omezení svéprávnosti MMHHHHMstanoveno na nejvyšŠÍ 
možnou dobu v trvání pěti let od právní moci rozsudku, neboť ze znaleckého posudku a 
z výpovědí soudního znalec vyplývá, že v blízké době nelze ve zjištěné duševní poruše 
posuzovaného očekávat změny, mající vliv na rozsah omezení svéprávnosti ve smyslu její zúžení 
anebo navrácení

15. Podle § 46 zák. č 292/2013 Sb. je s Hzeníni o svéprávností spojeno řízení ve věcech 
opatrovnictví člověka. Podle ust. § 457 obč. zák. zákonné zastoupení a opatrovnictví sleduje 
ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv. Podle. ust. § 458 obč. zák. zákonný 
zástupce nebo opatrovník není oprávněn za zastoupeného právně jednat v záležitostech 
týkajících se vzniku nebo zániku manželství, výkonu rodičovských práv a povinností, jakož i 
pořízení pro případ smrti nebo prohlášení o vydědění a jejich odvolání. Podle ust. § 471 odst, 2 
obč. zák. soud jmenuje opatrovníkem osobu, kterou navrhl opatrovancc. Není-li to možné, 
jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, která 
osvědčí o opatrovance dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna. 
Není-li možné ani to, jmenuje soud opatrovníkem jinou osobu, která splňuje podmínky pro to, 
aby sc. stala opatrovníkem, nebo veřejného opatrovníka podle jiného zákona. Podle ust. § 471 
odst. 3 obč. zák. způsobilost být veřejným opatrovníkem má obec, kde má opatrovancc bydliště, 
anebo právnická osoba zřízená touto obcí k plnění úkolů tohoto druhu. Podle ust. § 80 odst. 1 
obč. zák. má člověk bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem Sít tam s výhradou změny 
okolností trvale, takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu.
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16. Opatrovníkem posuzovaného jmenoval soud
veřejného opatrovníka obce Sloup v Cechách. Primárně sond přihlédl k přání posuzovaného, 
který sám uvedl, aby opatrovnickou funkci zastával právě tento subjekt, ■■■■■■■■■nemá 
nikoho 7, příbuzných či blízkých, kdo by byl schopen opatrovnictví pro něho vykonávat, neboť 
za ním nikdo dlouhodobě nedochází a neboť s dětmi a sourozenci již dlouhodobě neudržuje 
žádný kontakt. Jmenovaný veřejný opatrovník má proškolený a zaučený personál, který zajistí nad 
posuzovaným patřičný dohled, případně mu poskytne náležité poradenství. Se shora citované 
právní aplikace vyplývá, že vykonávat funkcí veřejného opatrovníka přísluší té obcí, v jejímž 
obvodu posuzovaný žije s úmyslem žít tam trvale. Na základě výsledků doručování příslušné 
soudní korespondence posuzovanému a na základě sdělení určitých orgánů lze uzavřít, že 
posuzovaný žije trvale s úmyslem trvalého žití v obvodu působností obce Sloup v Cechách, a to v 
Domové důchodců Sloup v Čechách. Za této situace obec Sloup v Čechách naplňuje podmínky

17. V souvislostí s přezkumem svéprávnosti posuzovaného vymezil soud okruh práv a povinností 
jmenovaného opatrovníka tak, jak je uvedeno ve třetí výrokové znělce tohoto rozhodnutí. V 
takto daném rozsahu v kontextu s ust § 458 obč zák. bude za posuzovaného jednat opatrovník, 
neboť posuzovaný je v tomto rozsahu nezpůsobilý.

18. Výrokem IV. rozhodl okresní soud o nákladech řízení 
zastupovala v tomto řízení. Usnesením zc dne 16. 4. 2019, i

opatrovnice, která posuzovaného

dne 18. 5. 2019 jmenoval Okresní soud v Mladé Boleslavi posuzovanému pro řízení o 
přezkoumání svéprávnosti opatrovnici Mgr. Dagmar Lupínkovou, advokátku v Mladé Boleslavi, 
Čiftndst opatrovníka vykonávána advokátem, se považuje za poskytování právních služeb:. Podle 
ust. § 140 odst 2 o.s.ř. v tomto případě platí náklady stát. Opatrovnici posuzovaného byla 
přiznána odměna za jeden úkon právní služby (příprava a převzetí včet) po 400 Kč podle § 9 
odst. 5, § 7 bod 2 a § 12a vyhl.č. 177/1996 Sb., a jeden režijní paušály po 300 Kč podle ust. § 13 
odst .3 vyhl. číslo 177/196 Sb,, celkem tedy náklady opatrovnice činí 700 Kč.

19. Pokud jde o odměnu znalce v páté výrokově znělce, požaduje znalec odměnu v částce 700 Kč za 
jednu hodinu za přípravu k jednání po 350 Kč a za jednu hodinu při jednání po 350 Kč Soud má 
za to, že doba v trvání dvou hodin vynaložená dle tvrzení znalce k přípravě na jednáni a k 
obhajobě znaleckých závěrů je přiměřená náročnosti a míře odborných znalostí nutných k 
přípravě, znalec při jednání strávil cca jednu hodinu a nárokovaná sazba odpovídá zákonem 
danému rozmezí TOO -350 Kč za hodinu, Odměna ve výši celkem 700 KČ tedy odpovídá show 
citovanému zákonnému ustanovení § 16 vyhl. číslo 37/1967 Sb., proto ji soud znalci dle § 139 
odst. 2 o.s.ř. v částce 700 Kč přiznal. Dále má znalec právo na náhradu nákladů, které účelně 
vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem (§ 18 odst. 1 zákona číslo 37/1967 Sb.). Těmito 
náklady jsou zejména cestovní výdaje, náhrada ušlé mzdy při předvolání ke státnímu orgánu, 
náklady, které znalec uhradil podle ust. §14 odst. 2 cit. zák. (tj. za použití přístrojů, jiných zařízeni 
a materiálů organizace, u které znalec pracuje, případně jiné organizace, která má takové přístroje 
a jež je povinna přístroje znalci umožnit k použití), věcné náklady a náklady spojené s přibráním 
pracovníků pro pomocné práce (§ 17 odst. 1,2, § 18 odst. 1,2 zák. číslo 36/1967 Sb.). Znalec v 
daném případe požaduje jízdné za cestu z Mladé Boleslavi do Česká Lípy a zpět v celkové 
vzdálenosti 86 km za účelem účastí u znaleckého výslechu před soudem v částce 458,83 Kč. Soud 
přiznal podle § 28 vyhl.č. 37/1967 Sb., a v souladu s vyhláškou číslo 333/2018 Sb., znalci nárok 
na cestovné ve výši 458,83 Kč, když cestoval osobním automobilem Peugeot 3008 BHHBH 
H|,’ celkové vzdálenosti 86 km podle vylil, číslo .333/2018 Sb. účinně od 1.1.2019. Z 
technického průkazu soudního znalec plyne, že průměrná spotřeba paliva motorové nafty je na 
100 km 4,05 1, na jeden litr tedy 0,0405 1 a při ujetí 86 km jc tedy spotřeba paliva 3,483 litrů. Podle 
ust. § 4 c, vyhl. číslo 333/2018 Sb. je průměrná cena za jeden litr .motorově nafty 30,5tí Kč, takže 
výše náhrady'za spotřebované pohonné hmoty je 106,23 Ké, k. této náhradě patři i základní 
náhrada, jejíž sazba podle ust. § 1 písni, b, vyhl.č. 333/2018 Sb. činí za jeden km jízdy u osobních
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silničních motorových vozidel 4,10 Kč, v tomto případě bylo ujeto 86 km, tato náhrada činí 
352,60 Kč, jízdné znalce tedy činí 458,83 Kč, Takto vynaložený náklad lže považovat, za účelně 
vynaložený v souvislosti se znaleckou Činností znalce. Celkem tedy znalečné činí 1 158,83 Kc,

20. Šestá výroková znělka o nákladech řízení vůči České republice -- Okresnímu soudu v České Lípě 
jc výrazem aplikace ust. § 43 zák. č. 292/2013 Sb., podle kterého platí, že náklady řízení platí stát, 
pouze íze-ti. to Spravedlivě žádat, přižitá soud státu náhradu proti tomu, o jehož svéprávnosti v 
řízení šlo, V daném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, ze kterých by bylo možné dovodit 
spravedlivý požadavek stáru na náhradu nákladů řízení vůči posuzovanému, když posuzovaný jc 
poživatelem důchodu a svým chováním rozhodně v průběhu řízení nezavdal žádnou jinou 
příčinu k přiznání předmětného nároku státu.

21. Výrok o nákladech soudního řízeni mezí účastníky je výrazem aplikace ust. § 23 zák. č. 292/2013 
Sb,, podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, 
jestliže řízení bylo možné zahájit í bez návrhu a jestliže nenastaly okolností případu odůvodňující 
jejich přiznání.

Poučení:
Ptod tomuto rozhodnutí jc možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného 
vyhotovení prostřednictvím Okresního soudu v České Lípě ke Krajskému soudu v Ústí nad 
Labem, pobočka Liberec, písemně, ve čtyřikrát provedeném vyhotovení. Soudní znalec je 
oprávněn podat odvolání pouze do výroku o znaiečném číslo V.

Česká Lípa 12. prosince 2019

Mgr. Marcela Janušková v. r.
SHinosoudkyně

Shodu s pívopisem potvrzuje Veronika Drábkova.


