ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI
ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

Článek 1.
1.1

Člen Odborového svazu (dále jen „OS“) má právo na bezplatnou právní poradu ve věcech,
souvisejících s pracovněprávním vztahem nebo služebním poměrem.

1.2

Člen OS má právo požádat o bezplatné právní zastoupení před soudem ve sporech
vyplývajících z pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru, v oblasti sociálního
zabezpečení a v občanskoprávních sporech za podmínky, že přímo souvisí s výkonem práce.

1.3

Člen OS má právo požádat o bezplatné právní zastoupení v trestních věcech, pouze pokud
trestní stíhání vyplývá z pracovního nebo služebního poměru nebo z odborové činnosti a
nejde-li o úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný pod vlivem alkoholu, omamných
nebo psychotropních látek.
Článek 2.

2.1

Právní pomoc poskytují zaměstnanci středisek Regionálního právního poradenství ČMKOS,
zaměstnanci OS a ve výjimečných případech advokáti (dále jen „pověřený právní zástupce“).

2.2

V trestním řízení podle čl. 1.3 se poskytuje právní zastoupení prostřednictvím advokáta.

2.3

Podmínkou poskytnutí právní pomoci je, že se žadatel prokáže platným členským průkazem,
potvrzením o délce a trvání členství a o zaplacení členských příspěvků, vystavenými základní
(místní) odborovou organizací (dále jen „ZO“).

2.4

Podmínkou pro poskytnutí právní pomoci zastoupením u soudu je dvanáctiměsíční
nepřetržité členství v OS, v jiném odborovém svazu nebo v jiné odborové organizaci před
okamžikem podání žádosti.
Článek 3.

3.1

Právní zastoupení před soudem lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti člena OS,
obsahující zdůvodnění. Součástí této žádosti je vyjádření příslušné ZO žadatele o poskytnutí
právní pomoci.

3.2

Žadatel je povinen přiložit k žádosti kompletní spisový materiál, týkající se předmětu sporu a
je povinen úplně a pravdivě informovat pověřeného právního zástupce o skutečnostech a
důkazních prostředcích vztahujících se k zajištění právní pomoci. Žadatel je povinen po celou
dobu soudního řízení poskytovat potřebnou součinnost pověřenému právnímu zástupci.

3.3

Pověřený právní zástupce může navrhnout odborovému svazu odnětí právní pomoci před
soudem, vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, pro které by neměla být právní pomoc
poskytnuta, zejména:
zjistí-li se, že uplatňované požadavky jsou v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy,
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3.4

zjistí-li se, že žadatel poskytl nepravdivé informace nebo zamlčel skutečnosti či
důkazní prostředky důležité pro výkon právní pomoci,
podnikne-li žadatel ve věci soudní nebo mimosoudní kroky bez vědomí pověřeného
právního zástupce,
přestane-li žadatel v průběhu soudního řízení vědomě poskytovat právnímu zástupci
potřebnou součinnost,
neuhradí-li soudní poplatek s výjimkou věci, kdy jsou soudní řízení od poplatku
osvobozena.

Člen OS, kterému byla poskytnuta právní pomoc prostřednictvím pověřeného právního
zástupce, může odvolat plnou moc tomuto advokátovi udělenou. O odvolání plné moci je
povinen současně bez zbytečného odkladu písemně informovat OS.
Článek 4.
O poskytnutí právní pomoci zastoupením u soudu a o jejím odnětí rozhoduje předseda OS.
Předseda OS může v odůvodněných případech žádost o poskytnutí právní pomoci
zastoupením u soudu zamítnout, případně již udělený souhlas k zastupování u soudu
odejmout. Proti rozhodnutí předsedy OS se lze odvolat k předsednictvu Výboru odborového
svazu (dále jen „VOS“).
Článek 5.

5.1

Právní pomoc zastoupením před soudem se poskytuje bezplatně.

5.2

Náklady na právní pomoc zastoupením před soudem hradí OS.

5.3

Soudní poplatky hradí žadatel.

5.4

Znalečné, svědečné náklady sporu přisouzené protistraně nese žadatel ze svého.
Předsednictvo VOS s přihlédnutím k povaze věci a sociálním poměrům žadatele, může
výjimečně rozhodnout, které z těchto nákladů a v jaké výši uhradí OS.
Článek 6.

6.1

Zrušuje se Řád právní pomoci OS, který byl schválen dne VOS dne 28. 4. 2011 a který nabyl
účinnosti dne 1. července 2011.

6.2

Tento Řád právní pomoci OS byl schválen VOS dne 23. dubna 2015 a nabývá účinnosti dnem
1. července 2015.
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