
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
Městský úřad Příbram dne 11.01.2022 obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost se týkala poskytnutí informací ohledně 
výběru a ustanovení opatrovníků v trestním řízení v okrese Příbram. 
 
Následují odpovědi na dotazy, které jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

1) Jakým postupem se vybírají a ustanovují opatrovníci v trestních řízeních týkajících se nezletilých 
poškozených? 
 

2) Jaké jsou konkrétní podmínky, které musí osoba opatrovníka splňovat, aby byla v trestním řízení 
týkající se nezletilých poškozených ustanovena? 

 
Povinný subjekt k uvedeným dotazům sděluje:  
Výběr a ustanovení opatrovníka nezletilým poškozeným v trestním řízení je řešeno ustanoveními 
§ 45 odst. 1a 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Není-li poškozený osobou plně svéprávnou nebo je-li omezen ve svéprávnosti, vykonává jeho práva podle 
tohoto zákona jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Opatrovníka ustanovuje předseda senátu 
a v přípravném řízení státní zástupce. 
Jinou osobu než advokáta lze ustanovit opatrovníkem jen s jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit osobu, 
u níž lze mít důvodnou obavu, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy 
poškozeného. Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje tomu, kdo je jím ustanovován, 
a nevylučuje-li to povaha věci, též poškozenému. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je přípustná 
stížnost. 
 

3) V neposlední řadě Vás zdvořile žádáme o zaslání seznamu všech opatrovníků, kteří jsou u MÚ 
Příbram vedeni. 

MěÚ Příbram neeviduje žádného opatrovníka v trestním řízení týkajícího se nezletilého poškozeného.  
 
S pozdravem 
 
 
PhDr. Luděk Fára v. r. 

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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