
Bibliografická rešerše č. 3/2018 : Obec jako veřejný opatrovník 
 

 

Severočeská vědecká knihovna, p. o. | W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem | IČO 00083186| t: +420 475 209 126 | e : knihovna@svkul.cz | www.svkul.cz 
 

  
 
 

Vypracoval/a: Jana Bednářová 
červen 2018 

 

BIBLIOGRAFICKÁ REŠERŠE č. 3/2018 

Počet záznamů: 23 

 

OBEC JAKO VEŘEJNÝ OPATROVNÍK 

 

 
Klíčová slova a předmětová hesla 

opatrovnická péče, opatrovnictví, opatrovník, opatrovanec, veřejné opatrovnictví, veřejný opatrovník, 

zákonní opatrovníci, legální opatrovníci, duševní poruchy, duševní schopnost, odpovědnost duševně 
nemocného, svéprávnost, právní odpovědnost 

custodial care, legal guardians, social responsibility, public guardians, public guardianship, 

custodianship, behavior disorders, mental disorders 

 



Bibliografická rešerše č. 3/2018 : Obec jako veřejný opatrovník 
 

 

Severočeská vědecká knihovna, p. o. | W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem | IČO 00083186| t: +420 475 209 126 | e : knihovna@svkul.cz | www.svkul.cz 
 

ÚVOD 
 

K vytvoření bibliografické rešerše na téma Obec jako veřejný opatrovník  byly z důvodu 

dostupnosti dokumentů zvoleny přednostně informační zdroje SVKUL. Dále se vyhledávání rozšířilo na 

veřejně přístupné databáze a volné EIZ umožňující prohledávat plné texty a obsahy dokumentů, zvláště 

pak na portál Knihovny.cz, který současně poskytuje přístup do katalogů jednotlivých knihoven. Přehled 

všech použitých zdrojů je uveden v analytickém listu. Rešerše tak zahrnuje převážně dokumenty z fondu 

SVKUL, u záznamů jsou pro snazší orientaci v online katalogu knihovny uvedeny signatury. Některé ze 

záznamů jsou doplněny o odkazy na plné texty. 

 

 

ANALYTICKÝ LIST 
 
Jazyk rešerše: český 

Jazyk dokumentů:  

 česky: 19 

 anglicky: 4 

Časové vymezení: současnost 

Časové vymezení dokumentů: 2008–2018 

Geografické vymezení: neomezeno 

Druhy dokumentů: 

 monografie: 5 

 články a stati: 18 

Z toho dokumenty dostupné též elektronicky (plný text či částečné zobrazení): 17 

 

 

Řazení záznamů: 

A) podle typu dokumentu 

B) dále abecedně podle autora – sestupně 

 

 

Přehled použitých zkratek: 

EIZ – elektronické informační zdroje 

SVKUL – Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem 
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ZDROJE  

 katalogy a databáze SVKUL 

o online katalog SVKUL  

o CODEXIS – národní a evropský právní informační systém  

 databáze a volné elektronické informační zdroje dostupné na internetu 

o Google Books – zpřístupňuje naskenované (digitalizované) knihy knihoven; knihy mají 

různé způsoby zobrazení podle toho, jak to umožňuje autorský zákon (úplné zobrazení, 

omezený náhled) 

o Google Scholar – umožňuje vyhledávání odborné literatury z různých českých 

i zahraničních zdrojů (články, disertační práce, knihy, citace) 

o Knihovny.cz – portál poskytuje jednotný přístup ke službám knihoven v České republice. 

Umožňuje vyhledávat z jednoho místa ve všech jejich katalozích. 

o Souborný katalog ČR (SKC) – souborný elektronický katalog soustřeďuje údaje 

o dokumentech ve fondech spolupracujících českých knihoven a institucí 

o Výběr článků v českých novinách a časopisech (ANL) – bibliografická databáze článků 

v českých novinách, časopisech a sbornících od r. 1991  

 

 

 

 

https://www.svkul.cz/katalogy-a-databaze/databaze/codexis/
https://www.svkul.cz/katalogy-a-databaze/databaze/codexis/
https://books.google.cz/
https://scholar.google.cz/
https://www.knihovny.cz/
http://aleph.nkp.cz/F/95C2GR6AHNU1IDG9NTYVYLQ8L53SV8CC99LX5CI8E6V5129IXY-37014?func=file&file_name=kody_jazyku
http://aleph.nkp.cz/F/95C2GR6AHNU1IDG9NTYVYLQ8L53SV8CC99LX5CI8E6V5129IXY-37014?func=file&file_name=kody_jazyku
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MONOGRAFIE 

1. ČEBIŠOVÁ, Radka, Aurélie CHÁBOVÁ, Milena JOHNOVÁ, Dana KOŘÍNKOVÁ a Veronika 

ŠKOPOVÁ. Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při 
rozhodování. 2. vydání. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2014.  

ISBN 978-80-7421-053-2. Dostupné také z: 
https://www.mpsv.cz/files/clanky/15053/manual_opatrovnictvi.pdf 

2. JURÍČKOVÁ, Lubica, Kateřina IVANOVÁ a Jaroslav FILKA. Opatrovnictví osob s duševní 

poruchou. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4786-6. Dostupné částečně z: 
https://goo.gl/wfgUPH (SVKUL; N240795 ) 

3. MAREČKOVÁ, Jana a Maroš MATIAŠKO. Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání: 
otázka opatrovnictví dospělých. Praha: Linde, 2010. Praktická právnická příručka.  
ISBN 978-80-7201-801-7. Dostupné také z: 

http://toc.nkp.cz/NKC/201007/contents/nkc20102032395_1.pdf (SVKUL; N216415) 

4. TEASTER, Pamela B. Public guardianship: in the best interests of incapacitated people?. 

Santa Barbara: Praeger, c2010. Dostupné také z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-
ebooks/detail.action?docID=496669  Dostupné částečně z: https://goo.gl/MupWtt 

5. Who gets to decide?: right to legal capacity for persons with intellectual and psychosocial 

disabilities. [S. l.]: Council of Europe, 2012. 36 s. Dostupné také z: https://rm.coe.int/16806da5c0 

ČLÁNKY 

1. ADÁMKOVÁ, Michaela. Veřejné opatrovnictví: novela zákona obcím pomohla. Veřejná správa. 
2017, 28(24), 6–7. ISSN 1213-6581. Dostupné také z: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-
2017.aspx (SVKUL; Č1278) 

2. BÝMA, Miroslav a Petr POSPÍŠIL. Úvahy o ustanovení obce opatrovníkem ve správním řízení. 
Veřejná správa. 2009, 20(17), 16–17. ISSN 1213-6581. Dostupné také z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-2009.aspx (SVKUL; Č1278) 

3. CASHMORE, Eleanor B. Guarding the golden years: how public guardianship for elders can help 
states meet the mandates of Olmstead. Boston College Law Review. 2014, 55(4), 1217–1251. 

ISSN 01616587. Dostupné také z: 
https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.cz/&httpsred

ir=1&article=3398&context=bclr Dostupné také z: 
https://www.knihovny.cz/EdsRecord/ofs,98512183 

4. DURAJOVÁ, Zuzana. Možnosti zastoupení člověka s postižením podle občanského 

zákoníku. Listy sociální práce. 2017, 5(11), 16–19. ISSN 2336-2332. (SVKUL; Č4435) 

5. DVOŘÁČKOVÁ, Simona. Pomoc veřejným opatrovníkům připomíná horký brambor. Moderní 

obec. 2013, 19(9), 40–41. ISSN 1211-0507. Dostupné také z: https://moderniobec.cz/pomoc-
verejnym-opatrovnikum-pripomina-horky-brambor/ (SVKUL; Č1767) 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/15053/manual_opatrovnictvi.pdf
http://toc.nkp.cz/NKC/201007/contents/nkc20102032395_1.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=496669
https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=496669
https://goo.gl/MupWtt
https://rm.coe.int/16806da5c0
https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.cz/&httpsredir=1&article=3398&context=bclr
https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.cz/&httpsredir=1&article=3398&context=bclr
https://www.knihovny.cz/EdsRecord/ofs,98512183
https://moderniobec.cz/pomoc-verejnym-opatrovnikum-pripomina-horky-brambor/
https://moderniobec.cz/pomoc-verejnym-opatrovnikum-pripomina-horky-brambor/
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6. HOVORKA, Daniel. Opatrovnictví nesvéprávných osob ve vztahu ke správě majetku 

opatrovance. Právo a rodina. 2008, 10(11), 5–9. ISSN 1212-0866X. (SVKUL; Č2706) 

7. HRUBÁ, Eva. Veřejné opatrovnictví: diskuse nad podobou zákona právě probíhá. Ošetřovatelská 
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8. JURIČKOVÁ, Lubica, Jaroslav FILKA a Kateřina IVANOVÁ. Identifikace aktuálních problémů 
ve výkonu funkce veřejného opatrovníka. Kontakt. 2012, 14(1), 50–58. ISSN 1212-4117. 

Dostupné také z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/ (SVKUL; Č2347) 

9. Nejčastější dotazy k veřejnému opatrovnictví. Veřejná správa. 2017, 28(5), 12–13.  
ISSN 1213-6581. Dostupné také z: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-2017.aspx 
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ISSN 0032-6739. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-clanek/specifika-
pristupu-zdravotni-a-posudkove-pece-u-osob-zbavenych-zpusobilosti-k-pravnim-ukonum-49740 

(SVKUL; Č95) 

11. PRUDÍKOVÁ, Dana  a Kateřina SMOLÍKOVÁ. Opatrovnická rada. Ošetřovatelská péče. 

2014, 2014(2), 26–29. ISSN 2336-1603. (SVKUL; 2954) 
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(SVKUL; Č2706) 
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obec. 2012, 18(12), 45. ISSN 1211-0507. Dostupné také z: http://moderniobec.cz/verejne-
opatrovnictvi-z-pohledu-mest-a-obci-ceske-republiky (SVKUL; Č1767) 

14. SÝKOROVÁ, Lucie. Obce se kvůli opatrovnictví dostávají do úzkých. Padla i žaloba na stát: 

veřejné opatrovnictví. Veřejná správa. 2016, 27(10), 4–5. ISSN 1213-6581. Dostupné také z: 
http://www.mvcr.cz/soubor/vs-10-2016-4-5-pdf.aspx (SVKUL; Č1278) 

15. TEASTER, Pamela B., Winsor C. SCHMIDT, Erica F. WOOD, Susan A. LAWRENCE 
a Marta S. MENDIONDO. Public guardianship: in the best interest of incapacitated people? 
Bifocal. April 2010, 31(4), 84. ISSN 0888-1537. Dostupné také z: https://goo.gl/KrwgdK. 

Dostupné také z: https://www.knihovny.cz/EdsRecord/asx,51266743  

16. TURČÍN, Jiří. K institutu procesního opatrovnictví podle správního řádu. Veřejná správa. 2010, 

21(16). Příloha, I–V. ISSN 1213-6581. Dostupné také z: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-
sprava-2010.aspx (SVKUL; Č1278) 

17. TURČÍN, Jiří. K institutu procesního opatrovnictví podle správního řádu. Správní právo. 2010, 

43(7), s. 385–401. ISSN 0139-6005. (Č803) 

18. VOČKA, Zbyněk. Jak vám slouží zdraví? aneb jak je to s povinností opatrovníka dbát 
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