Metodický list

PRÁVNÍ PODPORA KLIENTA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V souladu s § 2 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách má každá osoba nárok na bezplatné
poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace nebo jejího předcházení. (Základní sociální poradenství poskytuje potřebné
informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace klienta).
Podle § 65 odst. 2) písm. d) ZSS (1) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zahrnují
v základních činnostech i pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí. Stejně tak i terénní programy (§ 69 odst.2) písm. b))
 Podpora při orientaci a porozumění informacím a možnostem v oblasti práva a to v souvislosti
s řešením situace klienta, jeho IP.
 Podpora při porozumění a řešení občansko-právní problematiky – porozumění úředním
dokumentům, vydaným rozhodnutím, smlouvám a jiným dokumentům.
 Podpora při orientaci a porozumění informacím a možnostem v bytové problematice (např.
ztráta ubytování, osamostatnění se od rodičů, odchod z pobytové sociální služby do vlastního
bytu, atd.).
 Rozsah poskytované právní podpory se odvíjí od individuálního plánu a dalších ujednání mezi
poskytovatelem, klíčovým pracovníkem a klientem, uživatelem sociální služby.
 Právní podpora zahrnuje, v odůvodněných případech (tedy ne vždy), možnost zastupování
klienta u soudu z titulu Procesní plné moci pro obecného zmocněnce.

Předpoklady poskytování právní podpory – zapojení právníka
a)
b)
c)

výhradně pro osoby, které mají uzavřenu dohodu o poskytování sociální služby;
výhradně pro klienty, kteří mají svého klíčového pracovníka (case managera) z programu
SAS nebo TP;
první schůzka klienta a právníka probíhá za přítomnosti CM;

Principy právní podpory
a)
b)

Rozsah a forma pomoci a podpory musí vycházet z individuálně určených potřeb klienta.
Musí působit na klienta aktivně, podporovat rozvoj jeho aktivní účasti a pozdější
samostatnosti.
c) Zakázka klienta musí mít základ v oprávněném požadavku. Jeho zájem musí být v souladu
s právním řádem (z pohledu „co není zakázáno, je povoleno“).
d) Pokud klientovi hrozí z jeho zakázky, respektive z jejího naplnění jakákoli újma nebo
zhoršení jeho situace, musí být na tuto skutečnost upozorněn. Tato skutečnost je důvodem
pro odmítnutí zakázky klienta.
e) Právní podporu nelze klientovi poskytnout, jestliže se jedná o zakázku řešící situaci, která
byla, nebo je řešena s jiným členem rodiny jako klientem, který je účastníkem stejné situace
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(rozvod, svěření dítěte do péče, úprava kontaktu s nezletilým, výživné) – dochází tedy k tzv.
kolizní situaci.

Procesní zastoupení klienta
Právní podpora zahrnuje, v odůvodněných případech (tedy ne vždy), možnost zastupování klienta
u soudu z titulu Procesní plné moci pro obecného zmocněnce. Tato možnost je upravena v zákoně
č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád v § 27 odst. 1), podle kterého se účastník (klient s.s.) může
dát zastoupit také kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně svéprávná. Netýká se tedy trestních
věcí. Na druhou stranu však není omezeno právním vzděláním zvolené fyzické osoby. Tento
zástupce může jednat jedině osobně. O přípustnosti takového zastoupení rozhoduje soud. Soud
rozhodne, že zastoupení nepřipouští, jestliže zástupce zřejmě není způsobilý k řádnému
zastupování, anebo jestliže jako zástupce vystupuje v různých věcech opětovně.
Vzor procesní plné moci:
PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný ……………………………………, nar. ……….., trvale bytem …………………………… ……………………..
(dále jako «účastník / zmocnitel»), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uděluji tímto procesní plnou moc, ve smyslu §§ 27 – 28a zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve věci vedené
Městským soudem v Brně pod ………………………..., --------------------------------------------------------------------------------------------panu / ní ……………………………, nar. ……………, zaměstnanci NNO IQ Roma servis, z.s., Vranovská 846/45, 614 00 Brno
(dále jako «zástupce / zmocněnec»). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zástupce - zmocněnec, jemuž je tato plná moc udělena, je oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení učinit účastník zmocnitel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Zástupce - zmocněnec může jednat jedině osobně. ------------------------------------------------------------------------------------------------Případné odvolání plné moci účastníkem - zmocnitelem nebo její výpověď zástupcem - zmocněncem jsou vůči soudu účinné,
jakmile mu jsou účastníkem - zmocnitelem nebo zástupcem - zmocněncem oznámeny; vůči jiným účastníkům řízení jsou
účinné, jakmile jim jsou oznámeny soudem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Zvolí-li si účastník - zmocnitel jiného zástupce - zmocněnce, platí, že tím také vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci zmocněnci. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plná moc je udělena na dobu řízení MS v Brně ve věci vedené pod sp.zn.: ……………………….. účinná dnem jejího udělení
a zaniká dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení, pro něž byla udělena. --------------------------------------------

V Brně dne ……………….
Účastník - zmocnitel:

Plnou moc přijímám.
Zástupce - zmocněnec:

…………….……………………….…….
…………………………..

………………………………….…………
………………………………

Při využívání institutu obecného zmocněnce je třeba vždy zvážit, do jaké míry je taková podpora
klienta nezbytná. Soud může totiž, mimo jiné, obecného zmocněnce nepřipustit, jestliže vystupuje
v různých věcech opětovně. Proto je vhodné využívat pro tuto podporu i jiné pracovníky s.s., aby
nedocházelo ke kumulaci několika případů zastoupení v krátkém časovém úseku u jednoho
pracovníka.
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Pokud není plná moc k zastupování klienta u soudu vystavena pracovníkovy s.s. s právním
vzděláním, je třeba to které zastoupení a vystupování v rámci něho předem konzultovat
s právníkem v organizaci (příprava před jednáním).

3/3

