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Místo omezení svéprávnosti funguje „Nápomoc při rozhodování“
Soud navrátil svéprávnost člověku s mentálním postižením díky fungující podpoře v jeho rodině.
Zároveň potvrdil zákonnou alternativu jeho ochrany, kterou je Smlouva o nápomoci
při rozhodování.
Pětatřicetiletý Milan B., který má střední stupeň mentálního postižení a od svých 18 let byl omezen
ve svéprávnosti, dosáhl za pomoci svých rodičů plného navrácení svéprávnosti a uzavřel s nimi
Smlouvu o nápomoci. To je jedna z legálních možností, jak zajistit člověku s tzv. duševní poruchou
podporu a ochranu bez omezení jeho svéprávnosti. Panu Milanovi jsou tak zachována všechna jeho
práva, zároveň má ale zajištěnou faktickou i zákonnou podporu, kterou potřebuje pro fungování
v běžném životě i při důležitých životních rozhodnutích.
Zákonné alternativní možnosti podpory a ochrany lidí „s duševní poruchou“ – sem spadá podle
zákona i mentální postižení – existují v ČR už od roku 2014, kdy začal platit nový občanský zákoník.




Lidé kolem blízkého člověka, který potřebuje ve svém životě podporu, stále často sahají k návrhům
na omezení svéprávnosti, protože o jiných možnostech nebývají informováni.
Zákon přitom říká, že „omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma
a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření“.
Smlouva o nápomoci při rozhodování je jedním z těchto možných opatření. Zajišťuje člověku
s postižením soudem stvrzenou dohodu o poskytování podpory při rozhodování, a to jednou nebo
i více osobami.

Rodiče Milana se rozhodli, že se pokusí dosáhnout navrácení svéprávnosti svého syna i přes jeho
střední stupeň mentálního postižení. „Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že omezení svéprávnosti našeho syna
vlastně nechrání, ale pouze mu ubírá jeho práva, byli jsme rozhodnuti. Milan sám o své svéprávnosti
mluví a cítí se dospělejší.“ říká otec Milana.
Soud váhal s konečným rozhodnutím a vyžádal si od rodičů Milana písemné doplnění jejich představ,
jak bude Nápomoc při rozhodování v Milanově případě v praxi fungovat. Po jejich vyjádření, které
obsahovalo konkrétní popis faktické podpory poskytované Milanovi rodinnými příslušníky, Smlouvu
o nápomoci schválil a navrátil Milanovi svéprávnost.
Kontakty:
Camille Latimier, ředitelka SPMP ČR, z. s., camille.latimier@spmpcr.cz, tel: 605 043 315.
Jana Stejskalová, SPMP ČR, z. s., jana.stejskalova@spmpcr.cz, tel: 774 477 911.

Poznámky:
Brožura Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR s informacemi o možnostech
nastavení podpory podle nového občanského zákoníku ZDE.
Krátký komentář k NOZ: § 56 – Omezení svéprávnosti, rozhodnutí soudu ZDE.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s. pomáhá těmto lidem a jejich blízkým
v uplatňování jejich práv a ve zlepšení podmínek pro jejich život ve společnosti.

