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ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI 
Odborového svazu zaměstnanců poštovních, 

telekomunikačních a novinových služeb 
 

 

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (dále též 
OS ZPTNS) si klade za cíl v souladu se Stanovami obhajovat oprávněná práva svých členů 
a v souvislosti s tím prosazovat dodržování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů 
a zaměstnanců. 

OS ZPTNS zajišťuje pro své členy bezplatnou právní pomoc v pracovněprávních a sociálních 
otázkách, a to prostřednictvím Výborů základních organizací odborového svazu (dále „Výbory ZO 
OS“), právního servisu OS ZPTNS a RPP ČMKOS (regionální poradenská centra zajišťující právní 
poradenství pro členy odborů). 

 

Článek 1 

Členům základních organizací poskytují právní pomoc především Výbory ZO OS. Pokud jim 
vysvětlení, porada nebo informace nemohla být pro složitost problematiky poskytnuta Výborem ZO 
OS, mohou se jednotliví členové obrátit se žádostí o právní pomoc na právní servis OS ZPTNS, 
příp. na právní poradenství, které pro členy ČMKOS zajišťují právníci ČMKOS. 

 

Článek 2 
Formy právní pomoci 

a) konzultační, poradenské činnosti a zpracování písemných podkladů; 

b) vyřizování dotazů, poskytování informací; 

c) zastupování člena ZO OS při jednání se zaměstnavatelem vzhledem ke specifičnosti 
problematiky u jednotlivých zaměstnavatelů; 

d) zastoupení před soudem. 

 

Článek 3 

1. Poskytnutí pomoci podle čl. 2 písm. a) prostřednictvím RPP členu OS ZPTNS, který požaduje 
právní službu je možné pouze na základě schválené „žádanky o poskytnutí služby právního 
poradenství pro členy ČMKOS“ a „žádanky o doložení členství“ (dále jen „žádanky“ – viz příloha 
č. 1 a 2). 

2. Žádanky schvaluje předseda Koordinačního odborového výboru na doporučení výboru ZO OS. 
Nejsou-li základní organizace OS ZPTNS začleněny do územní (oblastní) struktury, schvaluje 
žádanku předseda Základní organizace. V době nepřítomnosti předsedy, schvaluje žádanku 
místopředseda. Kopii žádanky zašle předseda (popř. místopředseda) administrativně 
organizačnímu servisu OS ZPTNS k evidenci. 

3. Pouze se schválenými žádankami se člen OS může obrátit na právníka ČMKOS.  
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Článek 4 
Právní zastoupení před soudem 

1. Právní pomoc zastoupením před soudem lze poskytnout členům ZO OS ZPTNS 
v pracovněprávních sporech vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr a případně v sociálněprávních oblastech. Právní pomoc zastupováním před 
soudem se poskytuje členům odborového svazu, jejichž členství trvalo nejméně půl roku před 
vznikem sporné události s tím, že se do této doby započítává i nepřetržité členství v dalších 
odborových svazech sdružených v ČMKOS. Příslušný Výbor ZO OS může v odůvodněných 
případech doporučit zastoupení člena i tehdy, jestliže požadovaná lhůta nebyla splněna. 

2. Právní pomoc lze realizovat: 

a) prostřednictvím právního servisu OS ZPTNS, 

b) prostřednictvím právníka ČMKOS,  

c) zmocněním advokáta, který svoji činnost vykonává podle zák. č. 85/1996 Sb. o advokacii, 
v platném znění. 

3. O zastoupení člena před soudem právním servisem OS ZPTNS rozhoduje Rada OS ZPTNS, 
a to na základě žádosti člena a doporučení Výboru ZO OS. V případě, že Výbor ZO OS 
nedoporučí zastupování člena před soudem, může se člen obrátit přímo na OS ZPTNS, který jeho 
žádost posoudí. Součástí žádosti musí být informace, ze které bude patrná podstata sporu. 

4. Právní pomoc prostřednictvím právníka ČMKOS se poskytuje na základě mimořádného členství 
člena v ČMKOS. Žadatel uděluje plnou moc ČMKOS pro zastupování ve sporu v soudním řízení 
před všemi příslušnými soudy. Tuto plnou moc ve dvojím vyhotovení, spolu s doporučením Výboru 
ZO OS, jejímž je členem, zašle žadatel na OS ZPTNS. Jednotlivá rozhodnutí o právním zastoupení 
před soudem schvaluje Rada OS ZPTNS. Rada OS ZPTNS může zastupování člena OS ZPTNS 
před soudem odejmout. Schválená žádost o právním zastoupení je prostřednictvím správního 
aparátu předkládána ČMKOS k dalšímu řízení. 

5. Přílohou č. 3 je formulář, který se váže k poskytnutí právního zastoupení před soudem podle 
odst. 2, písm. b) tohoto článku a tento formulář je nedílnou součástí žádosti.  

6.  Právní pomoc prostřednictvím advokáta se poskytuje na základě písemné žádosti člena, kterou 
adresuje Výboru ZO OS té odborové organizace, jejímž je žadatel členem. Tento výbor také 
o poskytnutí právního zastoupení před soudem rozhoduje a v případě kladného rozhodnutí 
o právním zastoupení advokátem nese náklady. 

 

Článek 5 
Podmínky pro poskytnutí právního zastoupení před soudem 

1. Při rozhodování o poskytnutí právního zastoupení před soudem se přihlíží mimo jiné k tomu, zda 
uplatňované nároky nejsou v rozporu se zákonem, zda soudní spor má naději na úspěch a zda 
žadatel plní řádně své členské povinnosti. 

2. Podmínkou poskytnutí právního zastoupení před soudem je zjištění, že spor nelze urovnat 
smírně jednáním se zaměstnavatelem, o které se žadatel nebo Výbor ZO OS pokusil. 

3. Předpokladem jednání o žádosti o právním zastoupení je předložení všech dostupných dokladů 
a listin a podrobné vysvětlení skutkového stavu věci. 
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4. Poskytnutí právního zastoupení před soudem může být odňato, vyjdou-li dodatečně najevo 
skutečnosti, pro které neměla být tato právní pomoc poskytnuta, zejména: 

a) zjistí-li se, že žadatel, odborový orgán, nepravdivě informoval nebo zamlčel skutečnosti či 
důkazní prostředky důležité pro posouzení příčiny sporu nebo pro poskytnutí právní pomoci; 

b) podnikne-li člen bez vědomí svého právního zástupce ve věci soudní či mimo soudní kroky; 

c) přestane-li být členem odborového svazu nebo přestane řádně (nejméně po dobu delší 
3 měsíců) platit členské příspěvky. 

 

Článek 6 
Úhrada nákladů na poskytnutí právní pomoci 

1. Právní pomoc poskytovaná v rozsahu čl. 4 odst. 2, písm. a), b) a c) je pro člena OS ZPTNS za 
předpokladu splnění podmínek Řádu právní pomoci bezplatná.  

2. Náklady právní pomoci (včetně zálohy na tyto náklady) poskytované podle čl. 4 odst. 6 hradí 
Základní organizace OS, která o poskytnutí právní pomoci rozhodla. V případě, že Základní 
organizace OS zastoupení zamítla a zastoupení poskytl OS ZPTNS, hradí tyto náklady 
OS ZPTNS. Náklady spojené se zastupováním před soudem podle čl. 4. odst. 6 jsou hrazeny 
v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za 
právní zastoupení, v platném znění. 

3. Soudní poplatky hradí člen. 

4. Náklady soudního řízení přisouzené protistraně a další náklady, které má člen hradit (např. 
znalečné, svědečné) jsou členovi hrazeny do výše 10 000 Kč, přičemž Základní organizace OS, 
která o zastoupení rozhodla, hradí vzniklé náklady do výše 5 000 Kč a pokud náklady přesáhnou 
částku 5 000 Kč, která je hrazena základní organizací, do celkové výše 10 000 Kč hradí vzniklé 
náklady OS ZPTNS. V případě, že Základní organizace OS zastoupení zamítla a zastoupení 
poskytl OS ZPTNS, hradí tyto náklady OS ZPTNS, též do výše 10 000 Kč. Výjimečně 
s přihlédnutím k povaze věci nebo sociálním poměrům člena (počet vyživovaných osob, nemoc 
apod.), může být hrazena i částka vyšší. O výši částky rozhoduje Rada OS ZPTNS. 

5. Zapůjčené doklady budou členu vráceny nejdéle do 3 měsíců po ukončení sporu. Spisové 
materiály, týkající se právní pomoci zastoupením před soudem budou u odborového orgánu, který 
právní pomoc poskytl, uloženy po dobu nejméně 5 let. 

 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Řád právní pomoci OS ZPTNS byl schválen VII.  sjezdem OS ZPTNS konaným ve dnech 

25. – 26. listopadu 2022 a dnem 26. listopadu 2022 nabývá účinnosti. 

2. Dnem účinnosti tohoto Řádu právní pomoci OS ZPTNS se ruší Řád právní pomoci, který byl 
schválen VI. řádným sjezdem OS ZPTNS ve dnech 25. – 26. listopadu 2016.  

 

………………………………………. 

Předseda OS ZPTNS 
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Přílohy 

1. Žádanka o poskytnutí služby právního poradenství pro členy ČMKOS 
2. Žádanka doložení členství pro poskytnutí právní pomoci 
3. Sdělení odborového svazu k plné moci o právní pomoc zastoupení před soudy 
4. Plná moc pro ČMKOS 
5. Plná moc pro OS ZPTNS 
6. Pověření k zastupování 


