ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI
ČLENŮM VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO
SVAZU
Čl. 1
I. Právní pomoc členům Vysokoškolského odborového svazu (dále jen VOS) se zásadně
omezuje na řešení pracovně-právních sporů členů VOS se zaměstnavatelem.
II. Poskytnutí právní pomoci členům VOS je podmíněno prokázáním členství ve VOS delším
než 6 měsíců.
III. Právní pomoc členům VOS je poskytována prostřednictvím regionální sítě právních poraden
ČMKOS dle Zásad pro poskytování Regionálního právního poradenství a právní pomoci
Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen ČMKOS) uvedených v příloze.
IV. Náklady na právní pomoc členům VOS jsou hrazeny z rozpočtu VOS.
Čl. 2
I. O poskytnutí právní pomoci ve střediscích RPP ČMKOS členu VOS rozhoduje předseda
příslušné ZO VOS.
II. Člen VOS předloží předsedovi ZO VOS Čestné prohlášení o délce svého členství ve VOS.
Potvrzené prohlášení předseda zašle sekretariátu VOS.
III. Předseda příslušné ZO VOS vystaví členu VOS Žádanku o poskytnutí právní pomoci
středisky RPP ČMKOS.
Čl. 3
I. O poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem rozhoduje výbor VOS.
II. Člen VOS žádá o poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem vždy písemně.
K žádosti je povinen přiložit všechny doklady nezbytné k posouzení právní relevantnosti
jeho nároku a písemný souhlas ZO VOS s poskytnutím právní pomoci. Součástí žádosti je
také Plná moc.

III. Posouzení právní relevantnosti nároků člena VOS provede předseda VOS nejpozději do 14
dnů od prokazatelného doručení žádosti člena VOS výboru VOS. V případě nedosažitelnosti
předsedy VOS přebírá rozhodovací pravomoc jeho statutární nebo určený zástupce.
IV. Při jasném a prokazatelném porušení práv člena VOS je právní pomoc hrazena VOS až do
konečného úspěšného rozhodnutí soudu prvého stupně. V případě odvolání druhého
účastníka řízení bude právní pomoc členu VOS hrazena i u soudů druhého a vyšších stupňů.
Maximální výše úhrady právní pomoci je v tomto případě 50 000,- Kč.
V. V ostatních případech je právní pomoc VOS omezena na rozhodnutí soudu prvého stupně
a je členu VOS hrazena až do jeho konečného rozhodnutí. V případě zamítnutí nároků člena
VOS tímto soudem se účelnost další právní pomoci členu VOS znovu posuzuje výborem
VOS za účasti právního poradce VOS obeznámeného s posuzovaným případem. Maximální
výše úhrady právní pomoci je v tomto případě 20 000,- Kč.
VI. V případě vážných a doložených sociálních potíží člena VOS může předseda VOS
rozhodnout i o náhradě znalečného, svědečného, cestovních náhrad a nákladů soudního
řízení.
Závěrečné ustanovení
Tyto zásady pro poskytování právní pomoci členům Vysokoškolského odborového svazu nabývají
účinnosti dnem jejich schválení.
Schváleno:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem členem Vysokoškolského odborového svazu od ……………………………….

………………………………………..
JMÉNO

………………………………………………….
PODPIS

…………………………………………
DATUM

…………………………………………….
PODPIS PŘEDSEDY ZO VOS

…………………………………………………
RAZÍTKO

