ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI
pro členy
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy
Odborový svaz v souladu se Stanovami obhajuje oprávněné zájmy a práva svých členů,
základních organizací Odborového svazu a prosazuje dodržování pracovněprávních předpisů u
příslušných zaměstnavatelů. V souvislosti s tím Odborový svaz poskytuje svým členům bezplatnou právní
pomoc. Členové odborového svazu mají právo obracet se na Odborový svaz s připomínkami, dotazy,
podněty a stížnostmi, požadovat ochranu a podporu svých práv v případech, kdy zaměstnavatel poruší
pracovněprávní předpisy, ustanovení pracovní smlouvy, pracovního řádu nebo kolektivní smlouvy.
I.
Rozsah poskytované právní pomoci a její formy
1.

Právní pomoc je poskytována členům Odborového svazu (dále jen OS). Může být také
poskytována pozůstalým rodinným příslušníkům členů svazu, pokud pracovněprávní nároky na ně
přecházejí.
a)

b)

c)

Každý člen, který plní řádně své členské povinnosti vyplývající ze Stanov, má právo na
bezplatné právní porady, pomoc a zastoupení za podmínek podle tohoto řádu před státními
orgány a soudy, ve věcech pracovního práva a sociálního zabezpečení. Dále v trestních
věcech, v přestupkovém řízení (např. dopravní nehoda aj.) nebo ve správním řízení, pokud je
stíhání vedeno proti členovi OS pro jeho nedbalostní jednání, které souvisí s výkonem jeho
povolání nebo odborové funkce, anebo je-li člen OS v této souvislosti poškozen trestním
jednáním jiného účastníka.
Každý člen, který plní řádně své členské povinnosti vyplývající ze Stanov, má dále právo na
právní porady a konzultace, zastupování před soudy a správními orgány ve věcech
občanskoprávních, trestněprávních a správního práva, které se nevztahují k výkonu práce, a
to za podmínek podle tohoto řádu.
Každý člen, který plní řádně své členské povinnosti vyplývající ze Stanov, má právo na
poradenský servis v oblasti bytové problematiky, která je řešena především prostřednictvím
Regionálních poraden Sdružení pro ochranu nájemníků ČR.

Ve stejném rozsahu je poskytována právní pomoc základním organizacím (dále jen ZO), které jsou
sdruženy v Odborovém svazu.
2.

Formy právní pomoci:
a)
b)
c)
d)
e)

konzultační a poradenská činnost,
vyřizování dotazů a žádostí,
vyřizování stížností, oznámení a podnětů,
smírná jednání se zaměstnavateli,
zastoupení před soudem nebo státními orgány.

3.

Právní pomoc poskytují výbory základních organizací (dále jen výbor ZO), právníci, advokáti, se
kterými OS uzavřel mandátní smlouvu a právní oddělení OS.

4.

Forma a rozsah právní pomoci je členovi poskytnuta na základě posouzení konkrétních okolností
případu, zejména ve vztahu k poslání OS a ZO.
II.
Metodický postup při poskytování právní pomoci

1.

Výbor ZO poskytne členům ZO a rady v otázkách, které člen požaduje řešit. Jde-li o
pracovněprávní spor, pak výbor ZO přispívá potřebným jednáním k jeho smírnému urovnání. V
ostatních případech doporučí členu konzultaci přímo na OS, příp. u advokáta, se kterým má OS
uzavřenou mandátní smlouvu.
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2.

Právní pomoc je členovi poskytnuta na základě písemného doporučení výboru ZO, které je vydáno
na konkrétní případ právní pomoci. Doporučení právní pomoci musí být vždy doručeno na OS,
jinak nemůže být žádosti o právní pomoc vyhověno a případné náklady na právní zastoupení si
člen hradí sám.

3.

OS poskytuje konzultace členům i výborům ZO.

4.

Má-li dojít k soudnímu řízení nebo k řízení před státními orgány:
a)
b)
c)

d)
e)

je člen povinen o právní zastoupení písemně požádat OS prostřednictvím výboru ZO. V
žádosti uvede své osobní údaje, proti komu spor směřuje a podstatu sporu,
výbor ZO k žádosti připojí své vyjádření, zejména proč nedošlo ke smírnému urovnání sporu
a zda zastoupení doporučuje. Žádost pak postoupí OS,
právní oddělení OS posoudí předloženou žádost po stránce obsahové (tj. zda má všechny
požadované náležitosti). Pokud byla žádost zaslána OS přímo členem bez stanoviska výboru
ZO, vyžádá si OS ještě vyjádření od příslušného výboru ZO. O poskytnutí právní pomoci
zastoupením před soudem nebo před státními orgány, pak rozhoduje předseda OS,
případně místopředseda OS na základě stanoviska právního oddělení OS. Pokud dojde k
zamítnutí žádosti nebo odnětí již poskytované právní pomoci zastoupením před soudem nebo
státním orgánem, rozhodne o tom Výkonná rada OS ke které se může člen nebo ZO odvolat,
v případě vyhovění žádosti o poskytnutí právní pomoci, uzavře OS s advokátem na každý
jednotlivý případ mandátní smlouvu, pokud již není uzavřena dlouhodobá mandátní smlouva,
výše uvedený postup nevylučuje poskytnutí právní pomoci u soudu členovi přímo ZO na její
náklady.
III.
Podmínky pro poskytnutí právního zastoupení před soudem nebo státními orgány

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Právní pomoc zastoupením před soudem nebo před státními orgány prostřednictvím advokáta lze
poskytnout členům a základním organizacím, jejichž členství v OS trvá minimálně 6 měsíců. V
případě dopravní nehody související s výkonem povolání lze právní pomoc poskytnout na základě
rozhodnutí předsedy OS i když doba členství člena v OS netrvá 6 měsíců.
Uplatňované požadavky člena nejsou v rozporu s platnými právními předpisy nebo se zájmy ZO a
OS.
Spor nelze urovnat smírnou cestou (např. jednáním se zaměstnavatelem).
Člen úplně a pravdivě informuje o skutečnostech a důkazních prostředcích vztahujících se k
projednávanému sporu.
Člen poskytuje od podání žádosti a po celou dobu soudního jednání potřebnou pomoc
pověřenému právnímu zástupci.
Člen plní řádně své členské povinnosti vyplývající ze Stanov OS.
K události nedošlo pod vlivem alkoholu nebo po požití jiných návykových látek.
Bude-li ten komu je poskytnuta právní pomoc povinen uhradit náklady soudního nebo jiného řízení
protistraně, nejsou tyto náklady hrazeny Odborovým svazem.
IV.
Odnětí právní pomoci

Poskytnutí právního zastoupení před soudem může být odňato:
1. V případě ukončení členství člena nebo ZO v Odborovém svazu.
2. Vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, pro které neměla být právní pomoc poskytnuta.
3. Odvolá-li člen písemně zmocnění nebo podnikne-li ve věci soudní nebo mimosoudní kroky bez
vědomí osoby, která byla OS pověřena právní pomocí.
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V.
Úhrada nákladů právní pomoci
A. Bezplatná právní pomoc
a) ve věcech pracovního práva a práva sociálního zabezpečení formou právní pomoci uvedené
v čl. I. odst. 2,
b) v trestních věcech, v přestupkovém řízení (např. dopravní nehoda aj.) nebo ve správním řízení,
pokud je stíhání vedeno proti členovi OS pro jeho nedbalostní jednání, které souvisí s výkonem
jeho povolání nebo odborové funkce, anebo je-li člen OS v této souvislosti poškozen trestním
jednáním jiného účastníka,
c) ve věcech občansko právních, trestně právních a správních, které se nevztahují k výkonu práce
formou právní pomoci konzultace a porad. Právní porada nebo konzultace je hrazena z rozpočtu
OS pouze jednou v téže věci.
Náklady právního zastoupení právního zástupce (advokátem) se rozumí např. náklady na vypracování
znaleckého posudku, odborné expertízy. Právní zástupce člena vynaložené náklady spojené se
zastupováním před soudem uplatní vůči protistraně před ukončením soudního řízení.
B. Právní pomoc na jejichž nákladech se člen nebo ZO podílí
a) Na nákladech zastupování před soudy a správními orgány ve věcech občansko právních,
trestně právních a správních, které se nevztahují k výkonu práce přispívá Odborový svaz ve
výši 30%, maximálně však Kč 3000,- z celkových nákladů,
b) Náhradu hotových výdajů právního zastoupení (soudní poplatek, cestovní náhrady, režijní
paušál aj.) hradí člen vždy v plné výši.
c) Na nákladech druhé a další porady či konzultace ve věcech občansko právních, trestně
právních a správních, které se nevztahují k výkonu práce se člen finančně podílí ve výši 70 %
z celkových nákladů.
OS uzavírá se členem OS dohodu o jeho podílu na vynaložených nákladech.
ZV může přispět členům ZO k úhradě nákladů právního zastoupení, které je člen povinen uhradit na
základě uzavřené dohody s OS o částečné úhradě nákladů na právní zastoupení.
Vl.
Závěrečná ustanovení
1.

Právní oddělení OS vede evidenci o poskytnuté právní pomoci členům a výborům 0S a příslušné
spisové materiály archivuje.

2.

Ekonomické oddělení OS vede evidenci o vynaložených nákladech a příjmech právního zastoupení
členů a ZO. V součinnosti s právním oddělením sleduje ročně vynaložené náklady podle
jednotlivých soudních sporů s rozdělením podle čl. V.

3.

Tento Řád právní pomoci nabývá účinnosti dnem schválení Sněmem OS.

Řád právní pomoci byl schválen Sněmem OS dne 14.12.2010. Tímto dnem pozbývá platnosti Řád
právní pomoci schválený dne 29. listopadu 2006.
Pro Řád právní pomoci byly přijaty a schváleny Sněmem OS úpravy s účinností od 28.2.1012,
1.1.2014 a 1.12.2015.
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