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65. částka — vydána dne 21. března 1990 — č. 156

156. Spolkový zákon ze dne 1. března 1990 o spolcích pro jmenování zmocněnců a zástupců
pacientů (zákon o zmocněncích spolku a zástupcích pacientů — VSPAG)

Národní rada rozhodla:
§ 1.
(1) Způsobilost spolku k jmenování zmocněnců dle §281 odst. 2 obecného zákoníku občanského
nebo zástupců pacientů dle § 13 UbG stanoví Spolkový ministr spravedlnosti formou vyhlášky.
(2) Taková vyhláška může být vydána pouze na žádost příslušného spolku.
(3) Ve vyhlášce je nutné uvést věcnou a prostorovou oblast působnosti spolku.
§ 2.
Způsobilost spolku lze konstatovat pouze tehdy, pokud je možné dle jeho stanov, jeho organizace a
vybavení jakož i dle jeho plánů na péči o postižené očekávat, že bude plnit následující uvedené úkoly.
§ 3.
(1) Spolek, jehož způsobilost dle § 1 byla konstatována, je povinen dle své věcné a prostorové
oblasti působnosti vzdělávat placené zmocněnce nebo zástupce pacientů a jmenovat je, poskytnout
jim další vzdělávání, dávat jim instrukce a kontrolovat je. Spolek může určit i vhodné dobrovolné
neplacené osoby, pokud zajistí, že budou odpovídajícím způsobem instruovány a kontrolovány.
(2) Spolek může jmenovat pouze osoby, které mohou nezávisle hájit zdraví a zájmy postižených
osob.
(3) Spolek může jmenování z důležitých důvodů odvolat.
§ 4.
Spolek je povinen dle svých možností poskytovat zmocněncům dle § 281 odst. 1 obecného
zákoníku občanského poradenství při výkonu jejich činnosti.
§ 5.
(1) Spolkový ministr spravedlnosti vykonává nad spolkem, jehož způsobilost dle § 1 byla
konstatována, odborný dohled.
(2) Spolek je povinen podávat Spolkovému ministru spravedlnosti a jím pověřeným orgánům potřebná
vysvětlení jakož i umožnit jejich kontrolu včetně nahlédnutí do záznamů vedených o svěřencích.
(3) Pokud Spolkový ministr spravedlnosti zjistí, že spolek i přes předchozí upozornění neplní své úkoly
nebo je plní pouze nedostatečně, konstatuje Spolkový ministr spravedlnosti formou vyhlášky, že
způsobilost spolku již není dána. Takové konstatování lze učinit i ohledně určitých věcných nebo
prostorových oblastí činnosti.
§ 6.
Zmocněnci, zástupci pacientů a jiné osoby činné v rámci spolků jsou zavázány k mlčenlivosti o
vjemech učiněných při výkonu jejich činnosti, a to vůči všem vyjma opatrovnického a zaopatřovacího
soudu, pokud je utajení třeba v zájmu postiženého a tito sami nemají informační povinnost. Porušení
povinnosti
mlčenlivosti
bude
potrestáno
stejně
jako
zakázané
zveřejnění
(§ 301 trestního zákoníku).
§ 7.
Spolky jsou povinny podat Spolkovému ministru spravedlnosti zprávu o své činnosti, svých
zkušenostech a vjemech v uplynulém kalendářním roce, a to do 30. dubna.
§ 8.
(1) Spolkový ministr spravedlnosti nahradí spolkům výlohy v souvislosti s úkony péče poskytnutými
jejich zaměstnanci, v rámci prostředků disponibilních ve spolkovém finančním zákoně pro tyto účely
formou poskytnutí podpor. Přitom je nutné zajistit pokud možno dostačující zaopatření postižených
zmocněnci spolků a zástupci pacientů.
(2) Před poskytnutím podpor se musí uchazeč o podporu Spolku zavázat, že každý rok poskytne
zprávu o použití podpor v souladu s účelem jejich poskytnutí, povede účetnictví a za účelem kontroly
účelového použití dotací umožní orgánům Spolku kontrolu provedení formou nahlédnutí do knih a
dokladů jakož i formou prohlídky na místě samém a poskytne jim potřebné informace. Uchazeč o
podporu se musí dále zavázat, že v případě nikoli účelového použití podpory, nebo nedodržení
uvedených závazků Spolku podpory vrátí, přičemž vracená částka bude za dobu od vyplacení do

vrácení úročena 3 % nad úrokovou sazbu platnou pro eskontování Rakouské národní banky za rok.
§ 9.
Spolky se mohou s dobrovolnými neplacenými osobami (§ 3 odst. 1 druhá věta) dohodnout, že jim
poskytnou odškodnění jakož i náhradu hotových výloh a cestovného; §12 odst. 4 a 5 zákona o
postpenitenciální péči se užije přiměřeně.
§ 10.
Zmocněnci jmenovaní spolky nemají vůči svěřencům nárok na náhradu hotových výdajů a na
odměnu. Tyto nároky přísluší spolku; o jejich výši rozhodne na žádost spolku opatrovnický soud.
§ 11.
(1) Tento spolkový zákon vstupuje v platnost dne 1. ledna 1991.
(2) Vyhlášky dle § 1 mohou být vydávány ode dne, který následuje po zveřejnění tohoto spolkového
zákona. Vstoupit v platnost však mohou nejdříve od 1. ledna 1991.
§ 12.
Podpora dle § 8 odst. 1 má pokud možno zajistit zaopatření 35 zástupci pacientů v hlavním
pracovním poměru do konce roku 1993 a 140 zmocněnci spolku v hlavním pracovním poměru do
konce roku 1995.
§ 13.
Čl. IX Spolkového zákona o zmocněncích pro postižené osoby pozbývá platnosti vstoupením tohoto
spolkového zákona v platnost.
§ 14.
Prováděním tohoto spolkového zákona je pověřen - nehledě na příslušnost Spolkového ministra
vnitra dle spolkového práva - Spolkový ministr spravedlnosti, ohledně §§ 8 a 12 ve shodě se
Spolkovým ministrem financí.
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