Odborářská příručka
Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu
Část 1: Právní poradenství

Stav: únor 2020

Určeno pouze členům OS PVV
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Svazové kontakty

Adresa svazu: Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
E-mail svazu: ospvv@cmkos.cz
Úřední hodiny: pondělí-středa, 8-16 hod.
Sekretariát svazu: telefon 234 462 257
Úřední hodiny: pondělí-středa, 8-16 hod.
Webová stránka svazu: https://www.ospvv.cz/
Dokumenty svazu ke stažení: https://www.ospvv.cz/dokumenty.html
Facebooková stránka svazu: https://www.facebook.com/OSPVV/
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Právní poradenství pro členy OSPVV

Kdo může právní poradnu využívat?
Právní poradnu může využívat každý člen OSPVV, resp. každý člen jiného
odborového svazu, který je členem ČMKOS.

V jakých záležitostech se mohu obracet?
Právní radu může člen OS PVV obdržet ve většině právních záležitostí. Vedle
záležitostí z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení poskytuje právní
poradna i rady v dalších oblastech, například v oblasti rodinného práva, majetkového
práva, správního či trestního práva atd.
Zastupování klienta před soudem je však poskytováno pouze v oblasti pracovního
práva a práva sociálního zabezpečení.

Co to konkrétně znamená? Nevím přesně, co patří do jednotlivých oblastí práva.
Oblasti právní pomoci můžeme rozdělit do dvou skupin:
A) Oblast právní porady včetně procesního zastoupení
Právní poradna členům OS PVV pomůže ve veškerých záležitostech týkajících se jejich
práce – pracovního poměru (např. konzultace zaměstnavatelem navrhovaného znění
nové pracovní smlouvy, jejích dodatků apod.), podmínek práce, dohod mimo pracovní
poměr (DPP, DPČ), kolektivního vyjednávání, odměňování, poměrů na pracovišti (např.
šikana, diskriminace) a podobně. Lze pomoci s vyhotovením písemností (např.
výpověď, žaloba). S pracovním právem úzce souvisí oblast sociálního zabezpečení.
V obou těchto oblastech je poskytováno rovněž bezplatné zastoupení u soudu.
B) Oblast právní porady bez procesního zastoupení
Ve všech ostatních oblastech mimo pracovní právo a sociální zabezpečnění jsou
členům OS PVV poskytovány rovněž právní rady, avšak nikoli zastoupení před soudem.
Lze však konzultovat návrhy smluv a jiných dokumentů (např. konzultace obsahu
návrhu kupní smlouvy) a je možná příprava právních písemností.
Příklady: Právní poradna může zkontrolovat nájemní smlouvu a poradit ohledně jejích
podmínek, zkontrolovat kupní smlouvu; může poradit s rozvodem manželství, nebo
poradit s napsáním poslední vůle či s vyděděním.
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Jakým způsobem lze právní poradnu využívat?
Možná je buď osobní konzultace (dostavení se do poraden – jejich umístění viz níže)
nebo konzultace na dálku (e-mailem, telefonem).
Podmínkou využití služeb poradny je však předchozí zaslání (nebo přinesení)
vyplněné a potvrzené žádanky o poskytnutí služby právního poradenství a
žádanky o doložení členství.

Jak vyplním žádanky a co je k tomu zapotřebí?
Žádanky dokládají identitu žadatele/žadatelky a osvědčuje jeho členství v OS PVV a
v základní organizaci svazu.

1) Žádanka o doložení členství
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2) Žádanka o poskytnutí služby právního poradenství

Obě žádanky jsou dostupné ke stažení na níže uvedených adresách:
Žádanka o poskytnutí služby právního poradenství
http://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/8c29e814d755dea9/uploa
ds/2015_12_zadanka_o_poskytnuti_slu.doc
Žádanka o doložení členství
http://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/8c29e814d755dea9/uploa
ds/2015_zadanka_o_dolozeni_clenstvi.doc
Formulář žádanky je také k dispozici jako příloha na konci tohoto materiálu (lze
vytisknout) anebo v papírové podobě na sekretariátu OS PVV.
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Jak právní poradnu kontaktovat?
Kontaktujte právní poradnu dle kraje, ve kterém sídlí Vaše ZO.

Praha, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Tomáš Palla
739 534 643
palla.tomas@cmkos.cz
rpphkral@cmkos.cz

Brno a Jihlava
Šárka Heinzová
724 347 198
rppbrno@cmkos.cz

Střední Čechy, České Budějovice, Plzeň
Jakub Barták
724 336 104
bartak.jakub@cmkos.cz

Olomouc a Pardubice
Josef Melichar
607 737 875
rppolomouc@cmkos.cz

Ostrava a Zlín
Jarmila Podhajská
724 346 853
rppostrava@cmkos.cz
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Kde právní poradny sídlí?
Upozornění: poradny zpravidla nefungují všechny dny v týdnu a jejich provoz se
může měnit (tento materiál zachycuje stav v únoru 2020); ověřte si proto vždy
aktuální údaj o provozu poradny na adrese:
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos

Právní poradna ČMKOS Praha a Střední Čechy
Dům odborových svazů
nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
kancelář č. 531, 5. patro

Právní poradna ČMKOS Hradec Králové
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Říční 1195, 501 01 Hradec Králové
Zasedací místnost v přízemí

Právní poradna ČMKOS Ústí nad Labem
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem
Přízemí – kancelář č. 52

Právní poradna ČMKOS Liberec
Regionální kancelář Oblastního inspektorátu práce v Liberci
Nám. dr. E. Beneše 26, 460 73 Liberec
Přízemí – kancelář č. 55

Právní poradna ČMKOS Karlovy Vary
Regionální kancelář Oblastního inspektorátu práce
Svahová 1170/24
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360 01 Karlovy Vary
Zasedací místnost, 2. patro, č. dv. 314

Právní poradna ČMKOS České Budějovice
a) úterní poradna
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Vodní 21, 370 06 Č. Budějovice
Zasedací místnost přízemí

b) čtvrteční a páteční poradna
Územní pracoviště OS SOO
Senovážné náměstí 2
371 23 České Budějovice

Právní poradna ČMKOS Plzeň
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
Zasedací místnost přízemí, č. dv. 116

Právní poradna ČMKOS Brno
Malinovského nám. 4
660 87 Brno

Právní poradna ČMKOS Jihlava
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Regionální kancelář Jihlava
Tř. Legionářů 4181/17, 586 01 Jihlava
Zasedací místnost – suterén budovy
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Právní poradna ČMKOS Olomouc
Dům odborových svazů
Palackého 21/75, 772 00 Olomouc

Právní poradna ČMKOS Pardubice
Oblastní rada odborových svazů Pardubice
Masarykovo nám. 1484, Pardubice
5. patro, místnost č. 534

Právní poradna ČMKOS Ostrava
U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava 2

Právní poradna ČMKOS Zlín
Dům kultury
Gahurova 5265, 760 01 Zlín
1. patro, učebna č. 21
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