
 

       Svéprávnost 
a podpora  

při rozhodování 



 

ROZHODOVÁNÍ 
 

Každý den přemýšlíme  
o mnoha věcech.  
 
Například: 

• co budeme dělat,  
nebo dělat nebudeme, 

• s kým se dnes potkáme,  

• s kým se nechceme vidět. 

 
 
Tomu se říká rozhodování.  
 
 
 
Rozhodujeme se podle toho,  
co máme a nemáme rádi, 
co je pro nás důležité. 
 

Rozhodujeme se  
o běžných věcech,  
jako například: 

• co si dám ke snídani, 

• na co se budu koukat 
v televizi, 

• co si vezmu na sebe 
do práce, 

• jestli se půjdu projít. 
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Někdy se rozhodujeme 
o velkých věcech,  
jako například: 
 

• kde chci pracovat, 

• co si koupím  
za ušetřené peníze, 

• kde a s kým budu bydlet, 

• jestli se ožením nebo vdám.  

 

POMOC  
PŘI ROZHODOVÁNÍ 
 

Rozhodovat se o velkých věcech  
může být těžké.  

 

Někdy nevíme,  
co to bude pro nás  
do budoucna znamenat.  
 

 

 
Nevíme, 
jaké to má pro nás  
výhody a nevýhody. 
 
Proto je dobré se s někým poradit.  
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výhody nevýhody 



 

Každý člověk potřebuje někdy  
pomoct a poradit. 

Každý potřebuje pomoci  
s něčím jiným.  

Někdo potřebuje pomoci více  
a někdo méně. 

Radíme se s lidmi,  
které známe a kterým věříme. 
 

 

 

 

Pomoc se jiným slovem nazývá 
podpora. 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc můžu přijmout, 
nebo odmítnout. 
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POMOC = PODPORA 



 

Příklad pomoci při rozhodování: 
  

Někdo může potřebovat pomoc  
například s výběrem televize. 

Může potřebovat poradit například: 

• jestli není moc drahá, 

• jestli je kvalitní, 

• jestli umí to, co potřebuje, 

• jestli se vejde na zeď. 
 
 

 
Poradit se můžu: 
 

• s kamarádem,  
který rozumí technice, 

• s někým z rodiny, 

• s prodavačem v prodejně,  

• se svým asistentem. 
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PRÁVNÍ JEDNÁNÍ 

 

Někdy po rozhodnutí následuje 
právní jednání. 

Abych mohl mít doma televizi, 
kterou jsem si vybral,  
musím si ji koupit.  
 
To je příklad právního jednání. 

 

 
Právní jednání  
je většinou spojeno s penězi,  
nebo s nutností něco podepsat. 

Z právního jednání  
vzniká právo a povinnost. 
 

Právo znamená,  
že mám na něco nárok.  

 

 
Mám právo  
odnést si koupenou televizi  
a taky ji vrátit,  
když nebude v pořádku.  

 
Povinnost znamená,  
že něco musím udělat.  

Když si chci televizi odnést 
z obchodu,  
musím ji zaplatit. 
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SMLOUVA 



 

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ 

 

 

Příklady jiných druhů  

právního jednání: 

• výběr lékaře, 

• podpis pracovní smlouvy, 

• uzavření manželství, 

• podpis nájemní smlouvy, 

• ukončení sociální služby, 

• půjčit si od někoho peníze, 

• můj ústní souhlas  
po telefonu  
o změně podmínek  
telefonování. 
 

 

 

 

Příklady jednání,  

které není právním jednáním: 

• jít na vycházku, 

• dát si s kamarády pivo, 

• mít návštěvu, 

• mít partnerský vztah, 

• mít sex, 

• jít na pracovní pohovor, 

• konzultace s lékařem, 

• rozhodnout se, co budu  
a nebudu jíst. 
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SVÉPRÁVNOST 

 
Svéprávnost znamená,  
že můžu dělat právní jednání 
sám. 
 
Plně svéprávný jsem od 18 let. 
 

 

 

 

 

 

Svéprávnost může být omezena.  

Svéprávnost smí omezit 
jenom soud. 
 

 

 

 

 

 

Soud to smí to udělat  
pouze za těchto podmínek: 
 
• dlouhodobě se mi nedaří 

uvědomit si následky svého 
jednání a ovládat ho, 
 

• svým jednáním  
si vážně škodím.   
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Poznámky: 
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Poznámky: 
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Poznámky: 
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