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V souvislosti s realizací činnosti „Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS“ se 

objevila v návaznosti na převedení této agendy po ukončení projektu financovaného z evropských 

prostředků na ČMKOS otázka, je-li možné zastupovat i nečleny odborů, resp. je-li třeba splnit podmínku 

členství v odborové organizaci - individuálního členství k ČMKOS, aby mohlo být žadateli poskytnuto nejen 

základní právní poradenství (odbory online; telefonické poradenství), ale taktéž právní zastupování v 

civilním řízení před soudem. 

Poskytování právního zastoupení právníkem z RPCPZ se bude i nadále (s ohledem na povinnost 

ČMKOS zajistit udržitelnost aktivit z projektu) řídit Zásadami pro činnost Regionálních poradenských center 

pro zaměstnance ČMKOS (byly vytvořeny s účinností k 31. 1. 2013). Z uvedeného dokumentu, jmenovitě z 

Kapitoly V "Právní pomoc zastoupením před soudem", vyplývá, že právní pomoc může být žadateli o 

právní pomoc poskytnuta v případě, kdy o zastoupení kladně rozhodně příslušný odborový svaz, a to se 

souhlasem ČMKOS.  

Byť z kapitoly II "Právní poradenství a poradenství pro sociální dialog na základě návštěvy žadatele" 

a jejího čl. 2 plyne, že služby RPCPZ jsou poskytovány všem zaměstnancům a členům odborové organizace 

(tj. osobní působnost je vymezena tak, že o služby se mohou hlásit zaměstnanci obecně a členové odborové 

organizace/svazu začleněné v ČMKOS), vyplývá z Kapitoly V speciální úprava, podle které se zastoupení 

před soudem nevztahuje na komplexní výše uvedenou množinu adresátů služeb RPCPZ, ale toliko na 

členy odborových svazů sdružených v ČMKOS (viz kapitola V, čl. 1). 

Právní zastoupení nečlenů odborové organizace, resp. nečlenů odborových organizací sdružených 

do svazů sdružených do ČMKOS není dle Zásad možné. V praxi proto nebylo nikdy ze strany ČMKOS 

realizováno – právní pomoc ve formě zastoupení před soudem byla důsledně realizována jen v případech, 

že šlo o člena některého z členských odborových svazů ČMKOS, že tento odborový svaz ve „Sdělení 

odborového svazu“ o takové zastoupení svého člena požádal a že tento člen se na dobu právního 

zastoupení ze strany ČMKOS před soudem stal mimořádným (individuálním) členem ČMKOS (zůstal přitom 

členem svého domovského svazu). V těchto případech následně vždy došlo k ukončení členství v ČMKOS 

některým ze způsobů stanovených v čl. 14a odst. 5 Statutu ČMKOS (řádné ukončení poskytované právní 

pomoci, odnětí právní pomoci na základě stanoviska odborového svazu anebo odvolání plné moci 

klientem). 

Uvedený postup je třeba vnímat i v kontextu procesního zastoupení účastníka civilního soudního 

řízení, jehož úprava vyplývá ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen "OSŘ").  V civilním 

soudním řízení může být účastník na základě plné moci zastoupen zásadně fyzickou osobou, vyjma několika 

výjimek. Dle ust. § 26 OSŘ může odborová organizace, s výjimkou věcí, které se týkají vztahů vznikajících 

mezi podnikateli, resp. podnikatelské činnosti, zastupovat své členy (možnost zastupování členů 

odborovou organizací je potvrzeno i řadou soudních rozhodnutí, např. usnesení Krajského soudu v Praze ze 

dne 29. 10. 2009, sp. zn. 23 Co 478/2009). 

Občanský soudní řád tak předpokládá, že účastník řízení je členem odborové organizace (z toho je 

pochopitelně třeba vycházet i při nabízení služeb RPCPZ). 

Odborová organizace, odborový svaz, popř. ČMKOS proto nemohou zastupovat nečleny 

nečlenských odborových organizací (popř. ČMKOS), a ani členy jiných odborových organizací či svazů či 

svazových centrál.  
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Z uvedeného vyplývá, že členství v odborové organizaci, odborovém svazu, resp. přímo individuální 

členství v ČMKOS je esenciální podmínkou zajištění právního zastoupení nejen obecně, ale taktéž v rámci 

poskytnutí zastoupení v rámci RPCPZ.  

Není pochopitelně vyloučeno, aby odborový právník zastupoval účastníka řízení i v případě, kdy by 

se jednalo o nečlena. Nejednalo by se však o zastupování odborovou organizací, ale o zastupování přímo 

konkrétní fyzickou osobou (byť s právní erudicí; popř. i advokátským statusem). To by ovšem nebylo možné 

zahrnout ani do činnosti vykazované v rámci projektu (v souvislosti s pravidly čerpání projektových zdrojů), a 

tedy ani do činnosti nově koncipovaného právního poradenství ČMKOS. Rovněž by mohlo jít o porušení 

povinností zaměstnance, jako právníka RPCPZ (v případě úhrady by šlo o výkon konkurenční činnosti (viz ust. 

§ 304 zákoníku práce); resp. by mohlo jít o porušení povinností využívat pracovní dobu plně k úkolům 

kladeným zaměstnanci zaměstnavatelem, zneužívání majetku zaměstnavatele k osobní potřebě apod.).  

Co se vlastního poskytování zastoupení v rámci právního poradenství ČMKOS (zajišťujícího mj. i 

udržitelnost projektu RPCPZ) týče, je třeba pravidla pro poskytování právního zastoupení prostřednictvím 

ČMKOS, resp. jejich zaměstnanců (právníci RPCPZ) vnímat i v souladu s úpravou plynoucí ze Statutu 

ČMKOS, která se týká mimořádného členství v ČMKOS. 

Dle čl. 14a Statutu ČMKOS může ČMKOS, jako odborová organizace, poskytovat právní 

zastoupení u soudu členům odborových svazů, které jsou v ní sdružené. Předpokladem však je, že 

příslušný svaz, jehož je žadatel o právní zastoupení členem, dá k zastoupení svého člena právníkem z řad 

ČMKOS (tedy i právníkem RPCPZ) souhlas (procesní pravidla udělení souhlasu, stejně jako žádanky apod., 

jsou součástí jak Statutu ČMKOS, tak Zásad pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance 

ČMKOS). 

Pro právní zastupování právníkem RPCPZ (tj. zaměstnancem ČMKOS) tedy platí, že tím dochází k 

právnímu zastoupení účastníka civilního řízení, na základě jeho projevu vůle, právnickou osobou - 

odborovou organizací (ČMKOS) dle ust. § 26 OSŘ. 

V každém případě je tedy pro poskytnutí právního zastoupení třeba, aby byl žadatel členem 

odborové organizace, resp. odborového svazu, resp. na základě individuálního členství současně i členem 

ČMKOS. Zastupování nečlenů jakékoliv odborové organizace není možné ani z pohledu nastavení Statutu 

ČMKOS, ani podle Zásad pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a 

primárně ani dle Občanského soudního řádu. 

Má-li tedy být žadateli poskytnuto právní zastoupení právnickou osobou - odborovou organizací, 

pak jen nutné, aby byl žadatel členem odborové organizace (odborového svazu; ČMKOS).   

 


