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ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI
Odborového svazu zamě
stnancůpoš
tovních,
telekomunikač
ních a novinových služ
eb

Odborový svaz zamě
stnancůpoš
tovních, telekomunikač
ních a novinových služ
eb (dále též
OS ZPTNS) si klade za cíl v souladu se Stanovami obhajovat oprávně
ná práva svých č
lenů
a v souvislosti s tím prosazovat dodrž
ování pracovně
právních př
edpisůze strany zamě
stnavatelů
a zamě
stnanců
.
OS ZPTNS zajiš
ť
uje pro své č
leny bezplatnou právní pomoc v pracovně
právních a sociálních
otázkách, a to prostř
ednictvím Výborůzákladních organizací odborového svazu (dále „Výbory ZO
OS“), právního servisu OS ZPTNS a RPP ČMKOS (regionální poradenská centra zajiš
ť
ující právní
poradenství pro č
leny odborů
).
Článek 1
Členů
m základních organizací poskytují právní pomoc př
edevš
ím Výbory ZO OS. Pokud jim
vysvě
tlení, porada nebo informace nemohla být pro slož
itost problematiky poskytnuta Výborem ZO
OS, mohou se jednotliví č
lenové obrátit se ž
ádostí o právní pomoc na právní servis OS ZPTNS,
př
íp. RPP.
Článek 2
Formy právní pomoci
a) konzultač
ní, poradenské č
innosti a zpracování písemných podkladů
;
b) vyř
izování dotazů
, poskytování informací;
c) zastupování č
lena ZO OS př
i jednání se zamě
stnavatelem vzhledem ke specifič
nosti
problematiky u jednotlivých zamě
stnavatelů
;
d) zastoupení př
ed soudem.
Článek 3
1. Poskytnutí pomoci podle č
l. 2 písm. a) prostř
ednictvím RPP č
lenu OS ZPTNS, který pož
aduje
právní služ
bu je mož
né pouze na základěschválené „Ž
ádanky stř
edisku RPP ČMKOS o právní
pomoc“ (dále jen „Žádanka“ – viz př
íloha č
. 1).
2. Ž
ádanku schvaluje př
edseda Oblastního (územního) koordinač
ního odborového výboru na
doporuč
ení výboru ZO OS. Nejsou-li základní organizace OS ZPTNS zač
leně
ny do územní
(oblastní) struktury, schvaluje ž
ádanku př
edseda Základní organizace. V doběnepř
ítomnosti
př
edsedy, schvaluje ž
ádanku místopř
edseda. Kopii ž
ádanky zaš
le př
edseda (popř
. místopř
edseda)
administrativněorganizač
nímu servisu OS ZPTNS k evidenci.
3. Pouze se schválenou ž
ádankou se č
len OS mů
ž
e obrátit na RPP.
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Článek 4
Právní zastoupení př
ed soudem
1. Právní pomoc zastoupením př
ed soudem lze poskytnout č
lenů
m ZO OS ZPTNS
v pracovně
právních sporech vyplývajících z pracovního pomě
ru a z dohod o pracích konaných
mimo pracovní pomě
r a př
ípadněv sociálně
právních oblastech. Právní pomoc zastupováním př
ed
soudem se poskytuje č
lenů
m odborového svazu, jejichžč
lenství trvalo nejméněpů
l roku př
ed
vznikem sporné události s tím, ž
e se do této doby započ
ítává i nepř
etrž
ité č
lenství v dalš
ích
odborových svazech sdruž
ených v ČMKOS. Př
ísluš
ný Výbor ZO OS mů
ž
e v odů
vodně
ných
př
ípadech doporuč
it zastoupení č
lena i tehdy, jestliž
e pož
adovaná lhů
ta nebyla splně
na.
2. Právní pomoc lze realizovat:
a) prostř
ednictvím právního servisu OS ZPTNS,
b) prostř
ednictvím právníka RPP,
c) zmocně
ním advokáta, který svojí č
innost vykonává podle zák. č
. 85/1996 Sb. o advokacii,
v platném zně
ní.
3. O zastoupení č
lena př
ed soudem právním servisem OS ZPTNS rozhoduje Rada OS ZPTNS,
a to na základěž
ádosti č
lena a doporuč
ení Výboru ZO OS. V př
ípadě
, ž
e Výbor ZO OS
nedoporuč
í zastupování č
lena př
ed soudem, mů
ž
e se č
len obrátit př
ímo na OS ZPTNS, který jeho
ž
ádost posoudí. Souč
ástí ž
ádosti musí být informace, ze které bude patrná podstata sporu.
4. Právní pomoc prostř
ednictvím právníka RPP se poskytuje na základěmimoř
ádného č
lenství
č
lena v ČMKOS. Žadatel udě
luje plnou moc ČMKOS pro zastupování ve sporu v soudním ř
ízení
př
ed vš
emi př
ísluš
nými soudy. Tuto plnou moc ve dvojím vyhotovení, spolu s doporuč
ením Výboru
ZO OS, jejímžje č
lenem, zaš
le ž
adatel na OS ZPTNS. Jednotlivá rozhodnutí o právním zastoupení
př
ed soudem schvaluje Rada OS ZPTNS. Rada OS ZPTNS mů
ž
e zastupování č
lena OS ZPTNS
př
ed soudem odejmout. Schválená ž
ádost o právním zastoupení je prostř
ednictvím správního
aparátu př
edkládána ČMKOS k dalš
ímu ř
ízení.
5. Př
ílohou č
. 2 – 6 jsou formulář
e, které se váž
í k poskytnutí právního zastoupení př
ed soudem
podle odst. 3 tohoto č
lánku a tyto formulář
e jsou nedílnou souč
ástí ž
ádosti.
6. Právní pomoc prostř
ednictvím advokáta se poskytuje na základěpísemné ž
ádosti č
lena, kterou
adresuje Výboru ZO OS té odborové organizace, jejímžje ž
adatel č
lenem. Tento výbor také
o poskytnutí právního zastoupení př
ed soudem rozhoduje a v př
ípaděkladného rozhodnutí
o právním zastoupení advokátem nese náklady.
Článek 5
Podmínky pro poskytnutí právního zastoupení př
ed soudem
1. Př
i rozhodování o poskytnutí právního zastoupení př
ed soudem se př
ihlíž
í mimo jiné k tomu, zda
uplatň
ované nároky nejsou v rozporu se zákonem, zda soudní spor má nadě
ji na úspě
ch a zda
ž
adatel plní ř
ádněsvé č
lenské povinnosti.
2. Podmínkou poskytnutí právního zastoupení př
ed soudem je zjiš
tě
ní, ž
e spor nelze urovnat
smírnějednáním se zamě
stnavatelem, o které se ž
adatel nebo Výbor ZO OS pokusil.
3. Př
edpokladem jednání o ž
ádosti o právním zastoupení je př
edlož
ení vš
ech dostupných dokladů
a listin a podrobné vysvě
tlení skutkového stavu vě
ci.
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4. Poskytnutí právního zastoupení př
ed soudem mů
ž
e být odň
ato, vyjdou-li dodateč
něnajevo
skuteč
nosti, pro které nemě
la být tato právní pomoc poskytnuta, zejména:
a) zjistí-li se, ž
ež
adatel, odborový orgán, nepravdivěinformoval nebo zamlč
el skuteč
nosti č
i
dů
kazní prostř
edky dů
lež
ité pro posouzení př
íč
iny sporu nebo pro poskytnutí právní pomoci;
b) podnikne-li č
len bez vě
domí svého právního zástupce ve vě
ci soudní č
i mimo soudní kroky;
c) př
estane-li být č
lenem odborového svazu nebo př
estane ř
ádně(nejméněpo dobu delš
í
3 mě
síců
) platit č
lenské př
íspě
vky.
Článek 6
Úhrada nákladůna poskytnutí právní pomoci
1. Právní pomoc poskytovaná v rozsahu č
l. 4 odst. 2, písm. a), b) a c) je pro č
lena OS ZPTNS za
př
edpokladu splně
ní podmínek Řádu právní pomoci bezplatná.
2. Náklady právní pomoci (vč
etnězálohy na tyto náklady) poskytované podle č
l. 4 odst. 6 hradí
Základní organizace OS, která o poskytnutí právní pomoci rozhodla. V př
ípadě
, ž
e Základní
organizace OS zastoupení zamítla a zastoupení poskytl OS ZPTNS, hradí tyto náklady
OS ZPTNS. Náklady spojené se zastupováním př
ed soudem podle č
l. 4. odst. 6 jsou hrazeny
v souladu s vyhláš
kou Ministerstva spravedlnosti ČR č
. 177/1996 Sb., o odmě
nách advokátůza
právní zastoupení, v platném zně
ní.
3. Soudní poplatky hradí č
len.
4. Náklady soudního ř
ízení př
isouzené protistraněa dalš
í náklady, které má č
len hradit (např
.
znaleč
né, svě
deč
né) jsou č
lenovi hrazeny Základní organizací OS, která o zastoupení rozhodla,
a to do výš
e 10 000 Kč
. V př
ípadě
,ž
e Základní organizace OS zastoupení zamítla a zastoupení
poskytl OS ZPTNS, hradí tyto náklady OS ZPTNS, téždo výš
e 10 000 Kč
. Výjimeč
ně
s př
ihlédnutím k povaze vě
ci nebo sociálním pomě
rů
mč
lena (poč
et vyž
ivovaných osob, nemoc
apod.), mů
ž
e být hrazena i č
ástka vyš
š
í. O výš
ič
ástky rozhoduje Rada OS ZPTNS.
5. Zapů
jč
ené doklady budou č
lenu vráceny nejdéle do 3 mě
sícůpo ukonč
ení sporu. Spisové
materiály, týkající se právní pomoci zastoupením př
ed soudem budou u odborového orgánu, který
právní pomoc poskytl, ulož
eny po dobu nejméně5 let.
Článek 7
Závě
reč
ná ustanovení
1.

Řád právní pomoci OS ZPTNS byl schválen VI. ř
ádným sjezdem OS ZPTNS dne 26. listopadu
2016 a tímto dnem také nabývá úč
innosti.

2.

Dnem úč
innosti tohoto Řádu právní pomoci OS ZPTNS se ruš
í Řád právní pomoci, který byl
schválen V. ř
ádným sjezdem OS ZPTNS dne 25. listopadu 2011 ve zně
ní schváleném
Zastupitelstvem Odborového svazu zamě
stnanců poš
tovních, telekomunikač
ních a
novinových služ
eb na jeho 7. zasedání dne 20. listopadu 2014.

Bc. Jindř
iš
ka Budweiserová, v.r.
Př
edseda OS ZPTNS
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Př
ílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ž
ádanka stř
edisku RPP ČMKOS o právní pomoc
Plná moc pro ČMKOS
Doporuč
ení poskytnutí právní pomoci zastoupením př
ed soudem
Sdě
lení odborového svazu k plné moci o právní pomoc zastoupení př
ed soudy
Plná moc pro OS ZPTNS
Pově
ř
ení zamě
stnance
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Př
íloha 1

Odborový svaz zamě
stnanců

Dvojmo

poš
tovních, telekomunikač
ních
a novinových služ
eb

RPP ČMKOS
ŽÁDANKA O PRÁVNÍ POMOC
pro zamě
stnance odborověorganizovaného v ČMKOS
(Dolož
ení č
lenství)
OS:
Číslo ZO:

Název ZO:
Ž
adatel
Př
íjmení:

Jméno:
Pracoviš
tě
:

Podpis ž
adatele1):
Datum vydání:
Platnost:

1)

6 mě
síců

Podpis funkcionář
e (razítko):

Podpisem ž
adatel vyjadř
uje souhlas se zpracováním uvedených osobních dat.
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Př
íloha 2
Dvojmo

PLNÁ MOC
Udě
luji plnou moc Českomoravské konfederaci odborových svazů
se sídlem nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 – Ž
iž
kov,
jížjsem dle č
l. 14a Statutu ČMKOS mimoř
ádným č
lenem k zastupování ve sporu o
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

proti : ...............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

v soudním ř
ízení př
ed vš
emi př
ísluš
nými soudy

Jméno ........................... Př
íjmení ........................................ Narozen(a) ...........................
bytem ................................................................................................ ..........................................
...........................................................................................PSČ..................... ..............................

V ........................dne........................

...................................................................

podpis č
lena
___________________________________________________________________

ČMKOS plnou moc př
ijímá
V Praze dne .....................

.......................................................
podpis, razítko
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Př
íloha 3
Dvojmo

Odborový svaz zamě
stnanců
poš
tovních, telekomunikač
ních
a novinových služ
eb

Doporuč
ení poskytnutí právní pomoci zastoupením př
ed soudem
Základní organizace ……………………………………….……………………………………
…………………………………………………………….…………………………………….

Organizač
ní č
íslo ………………………………………………………………………………..
Sídlo …………………………………………………………………………………….………
PSČ…………………..
doporuč
uje Odborovému svazu zamě
stnancůpoš
tovních, telekomunikač
ních a novinových
služ
eb poskytnutí právní pomoci formou zastoupení př
ed soudem č
lenu:
Jméno ……………………… ………. Př
íjmení ……… ……………………………………
bytem ……………………………………………… ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

V ……………………….. dne

……………………………………..

podpis, razítko
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Př
íloha 4

Odborový svaz zamě
stnanců

Dvojmo

poš
tovních, telekomunikač
ních
a novinových služ
eb

ČMKOS
nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3

Sdě
lení odborového svazu k plné moci o právní pomoc
zastoupení př
ed soudy
Odborový svaz zamě
stnancůpoš
tovních, telekomunikač
ních a novinových služ
eb
posoudil dne .............................. plnou moc č
lena ZO ............................................................
se sídlem .................................................................................................................................
o právní pomoc – zastoupení př
ed soudem a sdě
luje Vám následující stanovisko:
Odborový svaz souhlasí (nesouhlasí), aby č
lenu
Jméno ........................... Př
íjmení ............................................... Narozen(a)................
bytem ........................................................................................................................................
byla poskytnuta právní pomoc – zastoupení př
ed př
ísluš
nými soudy
ve vě
ci .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

proti ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

V Praze dne ..........................

...................................................................

podpis razítko
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PLNÁ MOC
Já, níž
e podepsaný/á:
................................................... ........................................., nar……………………………………..
bytem ...........................................................................................
dále jen („zmocnitel“)
zmocň
uji tímto
Odborový svaz zamě
stnanců poš
tovních, telekomunikač
ních a novinových služ
eb,
IČ: 00225487, se sídlem nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3,
(dále jen „zmocně
nec“)
aby mne zastupoval v jednáních souvisejících s ř
ízením vedeným pod spis. zn. .................…
u ..........................…………….........................soudu v ………………….. ve vě
ci
………………………………………………………………………………………………………… ......
………………………………………………………………………………………………………… ......
…………………………………………………………………………………………………………......

Tuto plnou moc udě
luje zmocnitel v rozsahu práv a povinností podle obč
anského soudního ř
ádu
a zákoníku práce. Zmocně
nec je oprávně
n k jednáním a k výkonu veš
kerých úkonův soudním
ř
ízení př
ed soudy vš
ech stupň
ů
. Plná moc se udě
luje v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona
č
. 99/1963 Sb., obč
anského soudního ř
ádu.
Zmocně
nec je oprávně
n, aby př
ejímal doruč
ované písemnosti, podával návrh a ž
ádosti, uzavíral
smíry a narovnání, uznával uplatně
né nároky, vzdával se nároků
, podával opravné prostř
edky,
námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plně
ní nárokůpř
ijímal, jejich plně
ní
potvrzoval.
V Praze dne……………….….

…………………….…………….
zmocnitel

Plnou moc př
ijímám
V Praze dne…………………..

…………………………..…......
zmocně
nec
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Odborový svaz zamě
stnanců
poš
tovních, telekomunikač
ních
a novinových služ
eb
nám. Winstona Churchilla 2
113 59 Praha 3

.....……….. soud v………

Praha ………..

Pově
ř
ení k zastupování

V souladu s ustanovením § 21 zákona č
. 99/1963 Sb., obč
anského soudního ř
ádu, pově
ř
uji
………………………………................., zamě
stnankyni Odborového svazu zamě
stnanců
poš
tovních, telekomunikač
ních a novinových služ
eb, k jednáním, ke kterým je Odborový svaz
zamě
stnancůpoš
tovních, telekomunikač
ních a novinových služ
eb zmocně
n na základěplné
moci pana/í……………………………………. ze dne ……………………. pro jednání vedené
u ...............................….. soud v
………………… spis. zn…………………….

Jmenovaná je pově
ř
ena jednat, č
init právní úkony, podávat návrhy, př
ijímat písemnosti, podávat
opravné prostř
edky a vzdávat se lhů
t pro jejich podání.

...............................................
př
edseda OS ZPTNS
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