sociální služby
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nově je rr'ožnévyužtt zastoupení členem
Nový občanský zákoník (ilále jen NOZ) zaveitl oil 7. 7. 2074 po mnoha

zenlanť bude rňoci činit, přlpadné

desetiletích změny v právní úpravě právního jeilnání osob se
z dr av otním postižením. z ákonoilárce ale sp oň částe čně refl ektov al
ustanovení Úmtuvy o próvech osob se zdravotním postižením1 (itáIe jen
umluva) a vložil ilo zákona nové instituty pamatuiícína sp ecifickou
situaci právě této cílovéskupiny. Tito liité budou moci vyižíuatvhoilné
alternativy, které jim p omohou vyře šit p otřebnou p o dporu, p omo c
či zastoupení.

a

Text: Mgr. Barbora Rittichová

edním z nových instítutů
je i zástupce z členůdomácnosti. Jak už sám název napovídá, mohl by právě tento

zástupce řešit typické situace, kdy

v rodině nacházi člověk s

se

postižením,
o kterého často fakticky pečují,ale také
mu zatizuji různézáležitosti jeho příbuzní, kteří s ním sdílejídomácnost.
}3

Př*dstavení im§€*tel€§..
Zastoupení členem domácnosti

ptávní institut

je
pÝejatý do české1egisla-

tivy z rakouského právního řádu.2 Toto

zastoupení se bude aplikovat jako jedna
zmožných alternativ k omezení svéprávnosti, osobě s postiženímtedy bude po,
necháno její právo právně jednat, bude
zcela svéprávná. Zastoupení je přitom
dohodou,3 kterou spolu uzavírajízástupce a zastoupenýa o tom, že zástupce bude

zastoupeného zastupovat v obvyklých
záležitostech, jak to odpovídá životním
poměrům zastoupeného,5 Na fakt, že se
jedná o dohodu, můžemeusuzovat mj.
z § 49 odst. 2, kde je popsáno, že zástupce dá zastoupenému na vědomí, že ho bude

zastupoýat, a srozumitelně mu vysvětlí povahu a následky zastoupení. Odmítne-li to
člověk, který má být zastoupen, zastoupení
Úmluva

právech osob se zdravotním postižením,
č.10/2al0 Sb. m. s.
Jak uvádí důvodová zprávakNOZ, § 281b
o

a násl. rakauského občanského zákoníku ve znění

novely z

r_

jeho

20a6.

Některé soudy pojaly tento ínstitut spíše jako souhlas
s ustanovením opatrovníka. Informace byla získána
na základě dískuzís vyššímisoudnímíúředníkya dalšímí
pracovníky soudu běhemledna 2a14.
K tomu, že je daný institut dahodou, se přiklonilí
i M i ni5l cr<t yq ,pr6y2jlagý i ( R p,i ied nanl
a urporrjdanl vpcného zomeru l, priprauovanenu
i 2nsl up,

zákonu o opatrovnictví dne 1a. 12. 2013 v Praze. Tento
jejich postoj byl potvrzen i v písemné podobě l rámci
argumenťů obsažených v rdmci vypořódání připomínek
kuěcnému zdměru, kdy hovoří o smluvnim principu
(např. strana 37 a další materíólu).
Viz § 52 odst. 1 NOZ.

nebude moci činit rozhodnutí avolby.
kLere budou mit na dospěleho vliv;

d) zda je dospětý , ,rprrrrrtor:t"-

ue vztahu, který lze tharakterizoval
jako vztah důvěry.
Je zde teáy zÝejmy přechod od vize
nutnosti lpoťóŽumění textu a jeho obsahu k iomu, že rozhodnutí o zastoupení
a podpoře můžemeučinit i bez toho, abychom byli schopni text pojmout, zapřed-

nevznikne; k odmítnutípostačíschopnost
projevit přání. Je tedy zÝejmé, že je zde
potřeba vůle obou stran k tomu, aby zastoupení mohlo vůbec vzniknout.
Jak ale nahiížet na projev vůle učiněný
osobou, které brání duševníporucha sa*
mostatně právně jednat? Přitom je třeba
zdúraznit, že právě tento stav je ze zá-

pokiadu, že ještě dovedeme sdělovat

okolí svoje preference (ať už jakýmkoli

způsobem komunikace) a že máme vůcj
určitéosobě důvěru ji tímto rozhodováním pověřit, s vědomím, že tím může
ovlivnit věci našeho života.

kona předpokladem apiikace toholo zastoupení. Ačkoli by byl takový úkon dle
předchozi právní úpravy neplatný nově

§§ Vart*k aa§t$rrpe§"!í

Jak už bylo zmíněno, prvnlm předpokladem pro vznik zastoupení je dohoda
mezí zástupcem a zastoup enýrn. Zástupcem však můžebýt pouze osoba z řad

se uchylujeme k modeiu, kdy i osoby s po-

stiženímmaji právo rozhodnoul o svém
zastoupení, S velmi podobným modéIem
pracuje také zahraniční právní úprava,
konkrétně například dohoda o rcpreaentaci'v Britske Kolumbii, provincii Kanady. Zde je zákonem sLanoveno, že osoby
mají právo uzavíítdohodu o zastupová:.
ní a podpoře reprezenlánta bez ohledu

na to, zda bybyly či nebyly schopny uza*
vírat smlouv% starat se o svou zdtavot*
ní péči,osobní péči,právnt záležiLosti či
běžně spravovat své finančnízáležttosti.

KonkréLně§7odst.2:
Pro rozhodnutí, zda je dospělý nezpůsobilý uzavřtt dohodu o reprezentaci se.
stávající z jednoho nebo několika stan-

dardních ustanovení jmenovaných v § 7
nebo změny nebo zrušení kteréhokoli
z těchto ustanovení, musí být zvaženy
všechny rel evan Lni faktory, napřiklad:
(a) zda dospělý vyjadřuje přání, aby reprezentant uČinil, pomohl uČinit nebo
pře stal činit ro zho dnutí ;
(b) zda dospělý dává najevo volby a preference a zda můževyjádřit pocity
souhlasu či nesouhlasu vůčiostatním;
(c) zda si je dospělý vědom toho, že uza-

vření dohody o reprezenraci

nebo

změna nebo odstoupení od některých
jejích ustanovení znamená, že repreDohodu upravuje zákan o teto dohodě, me
Representatian Agreement Act, RSBC 1996, kap. 405
(pracováno s úpravouke dní 72. 6. 2073).

členůdomácnosti, tedy potomek, předek,

souroženec, manžel, partner, případně

i osoba, která se zastoupeným žtla pted

vznikem zastoupení ve společnédomácnosti aiespoň tři roky.
Dalšínezbytnou podmínkou je nut-

nost schválení této dohody

soudem.

'Teprve po té je dohoda účinná. Soud by
přitórn v rámci Ýizení o schválení dohody
měI vyvinout patřičnéúsilí,aby skutečně

zjístilnázor zastoupeného, a to i za použitítakového způsobu doron:mívání, jež
sí zastoupený zvolí.7 Soud musivždy zjistit, zd,a jsou tu podmínky pro schválení
zastoupení, zda tu. není konflikt zájm&,
zda 1e rozhodnutí osoby s postižením

svobodné. Toto je v podstatě jediná konLrola zastoupení.
}§
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Zákonodárce předpokládá, že zástupce bude osobu zastupovat v obvyklých
záležitostech, podle životnich poměrů
zastoupeného.E Můžemesi typicky před-

stavit nákupy iídla, potřeb pro domác-

nost, úhradu léků,nájmu a energií, vyiizováni žádostío sociálni dávky a dalSí.
Nikoli tedy rozhodnutí o umístění osoby
do pobytového zaŤízeni sociálních služeb na dobu neurčitou. Důvodem je skutečnost, že zastoupení je mnohem méně

r'

Víz § š0 NOZ.
Viz § 52 odst_ 7 NOZ

Auta*a je próvničkou
se zdměřením na obíost
lidských prav. Dtouhodobě se
věnuje tématu práv osob se
zd rov otn i m p osti žením, ze j m é n a
p roble mati ce svépróvnosti,

opotroynictvi detence osob
s postřením a ddtším.Zo práva
osob s postiženímse snaží
bojovat jakv soudních síních,
tak i právním lobbingem.

