Zásady č. 1/2016
pro poskytování právní pomoci Odborovým svazem UNIOS
Výkonný výbor Odborového svazu UNIOS (dále jen "výkonný výbor" a "svaz")
vydává podle čl. 26 odst. 2 písm. n) stanov svazu k realizaci čl. 6 odst. 2 písm. b)
a čl. 11 alin. 3 a 8 a čl. 12 stanov svazu tyto zásady pro poskytování právní pomoci:

Část I.
Poradenská činnost a vyřizování stížností
Čl. 1
Svaz ve svém sídle a na svých kontaktních místech poskytuje všem
funkcionářům základních a místních organizací svazu, funkcionářům vyšších orgánů
svazu a členům svazu právní pomoc za podmínek stanovených obecně závaznými
právními předpisy a tímto vnitrosvazovým předpisem.
Čl. 2
1. Právní pomoc je poskytována funkcionáři i pověřenými zaměstnanci svazu. Tato
činnost je zajišťována zejména ve formě školení členů a funkcionářů svazu,
konzultační a poradenské činnosti včetně sepisování potřebných podání
a návrhů, vyřizování stížností, oznámení a podnětů a právního zastoupení před
soudem.
2. Při vyřizování stížností, oznámení a podnětů členů svazu se postupuje podle
zvláštního vnitřního předpisu svazu.
Čl. 3
Právní pomoc, s výjimkou právního zastoupení před soudem, je poskytována
též pozůstalým rodinným příslušníkům po členovi svazu, avšak pouze v záležitostech
souvisejících s pracovněprávním vztahem nebo sociálním zabezpečením zemřelého
člena.
Čl. 4
1. Právní pomoc je poskytována v oblasti pracovněprávních vztahů, mzdové,
sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, výjimečně v jiných oblastech, pokud dále není stanoveno jinak.
2. Tato pomoc je realizována zejména formou poskytování porad, vysvětlení
a informací, školení členů a funkcionářů za účelem zejména zvyšování jejich
právního vědomí a odborných znalostí.
Část II.
Právní zastoupení před soudem
Čl. 5
1. Členům svazu se poskytuje právní pomoc zastoupením před soudem
v pracovněprávních sporech o nárocích z pracovního poměru a dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr a ve sporech z oblasti sociálního zabezpečení,
s výjimkou sporů o pouhé posouzení zdravotního stavu.

2. Toto zastoupení lze výjimečně poskytnout i ve věcech jiné povahy. Právní pomoc
nelze poskytnout ve věcech trestních, ve věcech upravených občanským
zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, a ve věcech upravených
insolvenčním zákonem.
Čl. 6
1. Podmínky pro poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem se stanoví
takto:
-

písemná žádost člena svazu

-

vyjádření příslušného orgánu základní či místní organizace, v případě
individuálního členství vyjádření zaměstnance odborného aparátu působící
na příslušném kontaktním místě svazu

-

uplatňované požadavky nejsou v rozporu s právním řádem, zájmy svazu,
spor se nepodařilo urovnat mimosoudní cestou a lze očekávat pozitivní
soudní rozhodnutí

-

řádné plnění členských povinností člena, přičemž zaviněné neplacení
členských příspěvků vylučuje poskytnutí této právní pomoci

2. Právní pomoc zastoupením před soudem lze poskytnout za předpokladu
nepřetržité doby členství ve svazu minimálně jeden rok. V odůvodněných
případech lze povolit výjimku. Do požadované doby členství se započítává i doba
členství v jiném odborovém subjektu.
3. K žádosti člena o poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem musí být
připojen potřebný dostupný spisový materiál a písemné odůvodněné stanovisko
příslušného odborového orgánu základní či místní organizace svazu, v případě
individuálního člena zaměstnance odborného aparátu působícího na příslušném
kontaktním místě svazu, obsahující vyjádření, zda má být právní pomoc
poskytnuta či nikoliv a z jakého důvodu. K žádosti musí být připojeno vyjádření
zaměstnance odborného aparátu působícího na příslušném kontaktním místě o
tom, zda bylo ve věci mimosoudně jednáno, jakým způsobem a s jakým
výsledkem. V případě nebezpečí z prodlení může být postupováno odchylně při
respektování základních podmínek pro poskytnutí této pomoci (čl. 6 odst. 1 alin.
3 a 4 těchto zásad).
4. Podmínkou pro poskytnutí této právní pomoci je uzavření dohody o právním
zastoupení mezi členem svazu a svazem včetně písemné plné moci. Výkonem
právního zastoupení v konkrétní věci je pověřován příslušný zaměstnanec svazu.
Výjimečně lze poskytnout tuto právní pomoc z vážných důvodů i prostřednictvím
advokáta či právnické osoby poskytující právní služby.
5. V jiných než v čl. 5 odst. 1 těchto zásad vymezených věcech lze právní pomoc
zastoupením před soudem výjimečně poskytnout jen, jsou-li k tomu zvlášť
závažné důvody.
Čl. 7
1. Právní pomoc zastoupením před soudem je poskytována pouze v řízení před
soudem I. a II. stupně, nevztahuje se na soudní řízení o dovolání podle obč.
soudního řádu. Má-li být pomoc ve věci poskytnuta i pro řízení o výkonu

soudního rozhodnutí, musí být rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci učiněno
samostatně.
2. Zastupovaný člen je povinen pravdivě a úplně informovat svaz o skutečnostech
a důkazních prostředcích majících vztah k poskytované právní pomoci
a pověřenému právnímu zástupci poskytovat po celou dobu zastupování
potřebnou součinnost.
Čl. 8
Poskytnutí právní pomoci může být odňato, vyjdou-li dodatečně najevo či
nastanou skutečnosti, které vylučují poskytnutí právní pomoci, zejména
-

zjistí-li se, že uplatňované požadavky jsou v rozporu s právním řádem

-

zjistí-li se, že člen vědomě nepravdivě informoval orgán svazu nebo zamlčel
skutečnosti či důkazní prostředky důležité pro posouzení věci samé nebo pro
realizaci právní pomoci

-

vypoví-li zastupovaný člen dohodu o právním zastoupení či plnou moc, nebo
podnikne-li ve věci soudní nebo mimosoudní úkony bez vědomí osoby, která byla
pověřena nebo zmocněna svazem k výkonu právní pomoci

-

přestane-li zastupovaný člen v průběhu řízení vědomě poskytovat právnímu
zástupci potřebnou součinnost

-

přestane-li být zastoupený členem svazu nebo poruší-li základní povinnosti člena
vyplývající ze stanov svazu

-

neplatí-li zastoupený člen svazu členské příspěvky po dobu nejméně tří měsíců

-

nezaplatí-li zastoupený soudní poplatek podle příslušného zákona, s výjimkou
řízení od tohoto poplatku osvobozených.

Čl. 9
1. Rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem, včetně
rozhodnutí o jejím případném odnětí činí předseda svazu. Všechna rozhodnutí
musí být vyhotovena písemně a musí obsahovat zdůvodnění.
Zamítavé rozhodnutí o žádosti o právní pomoc zastoupením před soudem
a o odnětí zastoupení musí obsahovat i poučení o opravném prostředku.
Místopředseda svazu činí tato rozhodnutí pouze za podmínek čl. 29 stanov
svazu.
2. Proti rozhodnutí o neposkytnutí právní pomoci zastoupením před soudem
a o odnětí tohoto zastoupení se může dotčený člen odvolat ve lhůtě patnácti dnů
ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Včas podané odvolání má
odkladný účinek. O odvolání rozhoduje předsednictvo svazu jako statutární
orgán dle stanov. Odvolání se podává písemně v sídle svazu nebo na jeho
příslušném kontaktním místě.
Odvolání je učiněno včas také tehdy, je-li nejpozději v poslední den stanovené
lhůty podáno na poštu k přepravě.
3. Proti rozhodnutí předsednictva svazu o zamítnutí odvolání může být podána
dotčeným členem stížnost k výkonnému výboru svazu ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení vyhotovení napadeného rozhodnutí předsednictva svazu. Včas podaná
stížnost pozastavuje účinnost napadeného rozhodnutí až do rozhodnutí

výkonného výboru svazu. Pro včasnost podání stížnosti platí obdobně postup
stanovený pro odvolání. O podané stížnosti musí výkonný výbor svazu
rozhodnout na svém nejbližším zasedání.
Část III.
Úhrada nákladů právní pomoci
Čl. 10
1. Právní pomoc dle části I. je členům i funkcionářům svazu poskytována bezplatně.
2. Právní pomoc zastoupením před soudem dle části II. je poskytována tak, že
náklady za tuto právní pomoc hradí svaz, avšak soudní poplatek ve výši
stanovené zvláštním zákonem hradí zastupovaný člen s výjimkou řízení, které je
od tohoto poplatku osvobozeno. Znalečné, svědečné a další náklady řízení,
pokud byly přisouzeny protistraně, hradí rovněž zastoupený člen.
3. Ve výjimečných případech může předseda svazu rozhodnout, že náklady řízení,
včetně soudního poplatku, které je povinen hradit zastupovaný člen, hradí zčásti
či zcela z důvodů hodných zvláštního zřetele svaz.
Část IV.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Čl. 11
1. Odborný aparát svazu zabezpečuje administrativní činnosti spojené s realizací
právní pomoci podle těchto zásad včetně potřebné evidence, spisové
manipulace a ochrany listin a jiných důkazních prostředků poskytnutých
zastupovanými členy v jednotlivých věcech.
2. Po pravomocném ukončení soudního sporu se vrátí zapůjčené doklady a jiné
listiny, popř. důkazní prostředky jiné povahy zastoupenému členovi, pokud mu
nebyly vráceny přímo příslušným soudem, a to nejpozději do tří měsíců po právní
moci soudního rozhodnutí ve věci. Spisové materiály ve věcech poskytované
právní pomoci se ukládají po dobu pěti let.
Čl. 12
Funkcionáři a zaměstnanci svazu jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech
skutečnostech, se kterými se seznámili v souvislosti s poskytováním právní pomoci
v konkrétních věcech. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce i pracovního
poměru, pokud této mlčenlivosti takovouto osobu nezbaví zastupovaný člen.
Čl. 13
1. Řízení ve věcech poskytované právní pomoci neskončená ke dni účinnosti těchto
zásad se dokončí podle předpisů svazu dříve platných.
2. Předseda svazu je zmocněn vydat k provedení úkonů spojených s výkonem
právní pomoci podle těchto zásad vzory potřebných listin.
Čl. 14
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2016. Tímto dnem se současně ruší
Zásady č. 12/1998 pro poskytování právní pomoci Odborovým svazem UNIOS ze
dne 9. 4. 1998 ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 23. 6. 2016

Karel SLADKOVSKÝ, v. r.
předseda

