
ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI 

ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCH 
ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY 

ČÁST PRVNÍ 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Řád právní pomoci Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 
armády (dále jen „řád“) je vydáván v souladu s ustanovením čl. 74 písm. b) bod 11 
Stanov Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. 

(2) Řád upravuje podmínky a postup při poskytování bezplatné právní pomoci (dále jen“ 
právní pomoc“) členům Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 
armády (dále jen „odborový svaz“) a organizačním jednotkám odborového svazu. 

ČÁST DRUHÁ 
PŘEDMĚT, FORMY A POSKYTOVATELÉ PRÁVNÍ POMOCI 

Článek 2 
Předmět právní pomoci 

(1) Předmět právní pomoci je ochrana práv a oprávněných zájmů: 

a) členů odborového svazu v oblastech pracovněprávní, včetně mzdové a platové 
oblasti, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborové problematiky 
a nájemního bydlení, 

b) organizačních jednotek odborového svazu v oblasti kolektivního vyjednávání. 

(2) Právní pomoc se poskytuje členům odborového svazu a organizačním jednotkám 
odborového svazu. 

(3) Právní pomoc se poskytuje na žádost. 

Článek 3 
Formy právní pomoci 

Právní pomoc se poskytuje ve formě: 

a) poradenské a konzultační činnosti, 

b) odborných školení, 

c) sepisování žádostí, smluv, žalob a jiných právních dokumentů, 

d) zpracování právních rozborů, 

e) zastupování před soudem. 

Článek 4 
Poskytovatelé právní pomoci 

(1) Právní pomoc poskytují úsekové výbory (úsekoví důvěrníci) základních organizací 
odborového svazu, výbory (závodní výbory) základních organizací odborového 
svazu, podnikové výbory podnikových organizací odborového svazu, celopodnikové 
výbory celopodnikových organizací odborového svazu, Kancelář odborového svazu, 
právní poradny Regionálních poradenských center pro zaměstnance Českomoravské 
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konfederace odborových svazů (dále jen „regionální poradenská centra“) a na 
základě smlouvy s odborovým svazem poradny Sdružení na ochranu nájemníků 
(SON). 

(2) Právní pomoc ve formě sepisování žádostí, smluv, žalob a jiných právních 
dokumentů a zpracování právních rozborů poskytují Kancelář odborového svazu 
a regionální poradenská centra. 

ČÁST TŘETÍ 
PRÁVNÍ POMOC ZASTOUPENÍM PŘED SOUDEM 

Článek 5 
Poskytování právní pomoci zastoupením před soudem 

(1) Členům odborového svazu se poskytuje právní pomoc zastoupením před soudem 
v pracovněprávních věcech. 

(2) Organizačním jednotkám odborového svazu se poskytuje právní pomoc 
v kolektivních sporech o plnění kolektivní smlouvy a o určení nezákonnosti stávky 
a výluky. 

(3) Právní pomoc zastoupením před soudem zabezpečuje odborový svaz 
prostřednictvím: 

a) právníka odborového svazu, 

b) právníka regionálního poradenského centra, 

c) advokáta. 

Článek 6 
Podmínky pro poskytnutí právní pomoci zastoupení před soudem 

(1) Právní pomoc zastoupením před soudem se poskytuje: 

a) v případě, kdy daný spor nelze mimosoudně vyřešit, a 

b) požadavky uplatňované žadatelem nejsou v rozporu s právním řádem, soudní 
řízení má naději na úspěšný výsledek nejméně v úrovni vynaložených nákladů, 
případně je žádoucí, s ohledem na četnost obdobných sporů provázených 
nejednotnou aplikační praxí, znát právní názor soudu k danému sporu. 

(2) Právní pomoc zastoupením před soudem lze poskytnout na základě písemné žádosti 
podané: 

a) členem odborového svazu, jehož členství v odborovém svazu ke dni podání žádosti 
o poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem (dále jen „žádost“) trvá 
nepřetržitě nejméně 2 roky; ve výjimečných a odůvodněných případech může 
Předsednictvo Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády 
(dále jen „předsednictvo“) na žádost člena odborového svazu rozhodnout 
o zkrácení doby nepřetržitého členství v odborovém svazu až na polovinu, 

b) organizační jednotkou odborového svazu. 

Článek 7 
Žádost 

(1) Žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem (dále jen „žádost“) 
podává řádný člen odborového svazu předsedovi Českomoravského odborového 
svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen „předseda odborového svazu“) 
prostřednictvím výboru (závodního výboru) základní organizace odborového svazu, 
případně úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového úseku základní 
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organizace odborového svazu (dále jen „výbor“), který provede kontrolu správnosti 
a úplnosti v žádosti uvedených údajů a zaujme k žádosti stanovisko. 

(2) Individuální člen odborového svazu podává žádost předsedovi odborového svazu 
prostřednictvím Kanceláře odborového svazu, která provede kontrolu správnosti 
a úplnosti v žádosti uvedených údajů a zaujme k žádosti stanovisko. 

(3) Organizační jednotka odborového svazu podává žádost předsedovi odborového svazu 
přímo. 

(4) K žádosti se přikládá kompletní spisový materiál, který se týká předmětu sporu. 

(5) Vzory žádostí jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2. 

Článek 8 
Rozhodování o poskytnutí právní pomoci zastoupení před soudem 

(1) O poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem rozhoduje předseda 
odborového svazu na základě odborného stanoviska k žádosti o poskytnutí právní 
pomoci zastoupení před soudem. 

(2) Písemné rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí právní pomoci zastoupením před 
soudem musí být řádně odůvodněno a doručeno žadateli. 

(3) Proti rozhodnutí o neposkytnutí právní pomoci zastoupením před soudem může 
žadatel ve lhůtě osmi dnů od jeho doručení podat námitky předsednictvu, které 
o nich rozhodne s konečnou platností. 

Článek 9 
Povinnosti žadatele 

(1) Žadatel, kterému byla poskytnuta právní pomoc zastoupením před soudem (dále jen 
„zastoupený“), je povinen: 

a) uzavřít dohodu o právním zastoupení (plné moci) s právním zástupcem, kterého 
zabezpečil odborový svaz, a tomuto právnímu zástupci udělit plnou moc, 

b) podepsat prohlášení, ve kterém se zaváže, že v případě odnětí právní pomoci 
podle čl. 11 nebo ukončení či zrušení členství v odborovém svazu dříve než po 
uplynutí jednoho roku po nabytí právní moci soudního rozhodnutí ohledně sporu, 
na který byla uzavřena dohoda o právním zastoupení (plné moci), uhradí náklady 
právního zastoupení; při stanovení výše nákladů právního zastoupení se vychází 
z vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 
poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů; vzor 
prohlášení je uveden v příloze č. 3, 

c) úplně a pravdivě informovat právního zástupce o skutečnostech a důkazních 
prostředcích, které se týkají předmětu sporu, 

d) poskytovat právnímu zástupci potřebnou součinnost. 

(2) Prohlášení uvedené v odst. 1 písm. b) se podepisuje pouze v případě, že 
zastoupeným je člen odborového svazu.  

Článek 10 
Dohoda o právním zastoupení (plné moci) 

Dohodu o právním zastoupení (plné moci) uzavírá, jakož i plnou moc uděluje 
zastoupený s: 

a) odborovým svazem, pokud ho bude zastupovat právník odborového svazu,  

b) Českomoravskou konfederací odborových svazů, pokud ho bude zastupovat 
právník regionálního poradenského centra, 

c) advokátem, pokud ho bude zastupovat advokát. 
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Článek 11 
Odnětí právní pomoci zastoupením před soudem 

(1) Poskytnutí právní pomoci zastoupení před soudem může předseda odborového svazu 
odejmout, pokud vyjdou najevo skutečnosti, pro které právní pomoc zastoupením 
před soudem neměla být poskytnuta nebo nemůže být nadále poskytována, 
zejména: 

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

b) zjistí-li se, že žadatel vědomě poskytl nepravdivé informace nebo zamlčel 
skutečnosti či důkazní prostředky, které jsou důležité pro posouzení věci samé 
nebo pro realizaci právní pomoci zastoupením před soudem, 

c) pokud žadatel neuzavřel dohodu o právním zastoupení (plné moci) nebo neudělil 
plnou moc právnímu zástupci (zmocněnci), 

d) vypoví-li žadatel dohodu o právním zastoupení nebo odvolá-li na jejím základě 
udělenou plnou moc, 

e) podnikne-li žadatel ve věci soudní či mimosoudní kroky bez vědomí právního 
zástupce, 

f) přestane-li žadatel v průběhu soudního řízení vědomě poskytovat právnímu 
zástupci potřebnou součinnost, 

g) neuhradí-li žadatel soudní poplatek, pokud je povinen tento uhradit, 

h) došlo-li k zániku žadatelova členství v odborovém svazu. 

(2) Písemné rozhodnutí o odnětí právní pomoci zastoupením před soudem musí být 
řádně odůvodněno a doručeno žadateli. 

(3) Proti rozhodnutí o odnětí právní pomoci zastoupením před soudem může žadatel ve 
lhůtě osmi dnů od jeho doručení podat námitky, o nichž s konečnou platností 
rozhodne předsednictvo. 

Článek 12 
Úhrada nákladů právní pomoci zastoupením před soudem 

(1) Náklady vzniklé v souvislosti s poskytnutím právní pomoci zastoupením před soudem 
se hradí takto: 

a) Náklady za právní zastoupení hradí odborový svaz, 

b) soudní poplatek, pokud je povinen tento uhradit, hradí žadatel, 

c) náhradu nákladů soudního řízení přiznanou protistraně hradí žadatel. 

(2) Náklady hotových výdajů vynaložených žadatelem, jakož i prostředků odborového 
svazu v souvislosti vynaložených s poskytnutou právní pomocí zastupováním před 
soudem uplatňuje vůči protistraně právní zástupce v průběhu soudního řízení. 

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména s přihlédnutím k sociálním poměrům 
žadatele, který je členem odborového svazu, může předsednictvo na návrh předsedy 
odborového svazu, rozhodnout, že náklady soudního řízení, které je povinen nést 
tento žadatel, uhradí zcela nebo zčásti odborový svaz. 
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ČÁST ČTVRTÁ 
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 13 
Nakládání se spisovým materiálem 

(1) Spisový materiál, který žadatel přiložil k žádosti, na základě které nebyla poskytnuta 
právní pomoc zastoupením před soudem, se vrátí žadateli do jednoho měsíce od 
vydání rozhodnutí o neposkytnutí právní pomoci zastoupením před soudem. 

(2) Spisový materiál, který žadatel přiložil k žádosti, na základě které byla poskytnuta 
právní pomoc zastoupením před soudem, jakož i spisový materiál předaný 
zastoupeným právnímu zástupci se vrátí zastoupenému do: 

a) jednoho měsíce od vydání rozhodnutí o odnětí právní pomoci zastoupení před 
soudem, 

b) tří měsíců od nabytí právní moci soudního rozhodnutí ohledně sporu, na který byla 
uzavřena dohoda o právním zastoupení (plné moci). 

(3) Spisový materiál ohledně sporu, na který byla uzavřena dohoda o právním 
zastoupení (plné moci), se ukládá v Kanceláři odborového svazu po dobu 5 let. 

Článek 14 
Přechodné ustanovení 

Právní pomoc zastoupením před soudem poskytnutá přede dnem účinností tohoto 
řádu se řídí dosavadními vnitrosvazovými předpisy.  

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tento řád nabývá platnosti dnem jeho schválení Ústředním výborem 
Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. 

(2) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013; týmž dnem se zrušuje Řád 
právní pomoci Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády 
schválený Ústředním výborem Českomoravského odborového svazu civilních 
zaměstnanců armády na jeho II. zasedání dne 16. dubna 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Příloha č. 1 

Předseda 
Českomoravského odborového svazu 
civilních zaměstnanců armády 

prostřednictvím 

výboru (závodního výboru) Základní organizace Českomoravského odborového svazu 
civilních zaměstnanců armády/úsekového výboru (úsekového důvěrníka) odborového 
úseku Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců 
armády 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….*) 

Kanceláře odborového svazu*) 

ŽÁDOST 
o poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem 

Pan/paní ……………………………………………………………., 

narozen/a ………………………………………………………….., v ……………………………………………………………, 

trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………., 

telefon ……………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………….…, 

členem Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády od ………………. 

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 1/odst. 2*) Řádu právní pomoci Českomoravského 
odborového svazu civilních zaměstnanců armády tímto žádám o poskytnutí právní pomoci 
zastoupením před soudem ve věci: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

K žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem přikládám: 

a) prohlášení podle čl. 9 odst. 1 písm. b) Řádu právní pomoci Českomoravského 
odborového svazu civilních zaměstnanců armády, 

b) spisový materiál (počet listů) ………………………… 

c) další ………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 
podpis 

                                                             
*) Nehodící se škrtněte. 



7 

 

Stanovisko 
výboru (závodního výboru) základní organizace/úsekového výboru (úsekového 
důvěrníka) odborového úseku základní organizace Českomoravského odborového svazu 
civilních zaměstnanců armády:*) 

Kanceláře odborového svazu:*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 
podpis 

Rozhodnutí předsedy 
Českomoravského odborového svazu 
civilních zaměstnanců armády: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 
podpis 

 

 

 

 

 

                                                             
*)
Nehodící se škrtněte. 
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Příloha č. 2 

Předseda 
Českomoravského odborového svazu 
civilních zaměstnanců armády 

ŽÁDOST 
o poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem 

Výbor (závodní výbor) základní organizace/podnikový výbor podnikové 
organizace/celopodnikový výbor celopodnikové organizace*) Českomoravského 
odborového svazu civilních zaměstnanců armády 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 3 Řádu právní pomoci Českomoravského 
odborového svazu civilních zaměstnanců armády tímto žádáme o poskytnutí právní 
pomoci zastoupením před soudem ve věci: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

K žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem přikládáme: 

a) spisový materiál (počet listů) ………………………… 

b) další ………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 
podpis 

Rozhodnutí předsedy 
Českomoravského odborového svazu 
civilních zaměstnanců armády: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………..        …………………………………………… 
podpis 

                                                             
*) Nehodící se škrtněte. 
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Příloha č. 3  

PROHLÁŠENÍ 

Já, níže podepsaný/á ……………………………………………………………………………………………………………., 

narozen/a ………………………………………………………….., v ……………………………………………………………, 

trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………., 

p r o h l a š u j i, 

že v případě ukončení svého členství v Českomoravském odborovém svazu civilních 
zaměstnanců armády nebo zrušení mého členství v Českomoravském odborovém svazu 
civilních zaměstnanců armády do jednoho roku od pravomocného ukončení soudního 
sporu, na který jsem uzavřel/a dohodu o právním zastoupení (plné moci), nebo odnětí 
právní pomoci zastoupením před soudem podle čl. 11 Řádu právní pomoci 
Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády, uhradím náklady 
právní pomoci zastoupení před soudem uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. a) Řádu právní 
pomoci Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. 

V …………………………………. dne …………………………….. 

………………………………………. 
podpis 


