PORIADOK PRÁVNEJ POMOCI
ODBOROVÝ ZVÄZ DREVO, LESY, VODA
č. 4/032017/VPA
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Poriadok právnej pomoci OZ DLV

Preambula
Uvedomujúc si závažnosť a reálnosť porušovania práv zamestnancov v pracovnoprávnych
vzťahoch,
Uvedomujúc si zložitosť právnych predpisov týkajúcich sa nárokov z pracovných zmlúv
a kolektívnych zmlúv,
Veriac, že členovia odborového zväzu si zaslúžia čo najvyšší dostupný štandard odborového
právneho poradenstva,
Odborový zväz drevo, lesy, voda vytvára tento poriadok právnej pomoci, ktorý slúži na
ochranu práv a právom chránených záujmov členov odborového zväzu ako prostriedok boja
proti porušovaniu práv pracovníkov.

HLAVA I
OBSAH PRÁVNEJ POMOCI

Článok I
Predmet úpravy

1.

Poriadok právnej pomoci (ďalej aj „Poriadok“ alebo „tento Poriadok“) upravuje procesné
podmienky a materiálne vymedzenie poskytovania právnej pomoci členom Odborového
zväzu drevo, lesy, voda (ďalej aj „OZ DLV“) pri ochrane ich práv a oprávnených záujmov,
ktoré im vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov.
Článok II
Rozsah poskytovania právnej pomoci

1.

Každý člen OZ DLV má právo na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci vo forme
poradenstva v otázkach, ktoré sa týkajú pracovnoprávnych vzťahov a nárokov vyplývajúcich
z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a podnikových kolektívnych zmlúv za podmienok
ustanovených týmto Poriadkom. Člen OZ DLV má právo na poskytnutie bezplatnej právnej
pomoci ak Základná organizácia Odborového zväzu drevo, lesy, voda (ďalej aj “ZO OZ
DLV“), v ktorej člen vykonáva svoje členské práva a povinnosti hradí členské poplatky bez
omeškania. Uvedené neplatí ak nesplnenie povinnosti hradiť členské poplatky bez omeškania
vznikne z objektívne existujúceho a preukázateľného dôvodu, ktorý je akceptovaný
Predsedníctvom OZ DLV.

2.

Poradenstvo sa výlučne môže týkať len nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu
alebo uzatvorených kolektívnych zmlúv.
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3.

Okrem člena OZ DLV sa právna pomoc poskytuje aj najbližším pozostalým po zomrelom
členovi ak sa právna pomoc týka nároku z pracovnoprávneho vzťahu alebo z uzatvorenej
kolektívnej zmluvy. Pre účely tohto Poriadku sa najbližším pozostalým rozumie manžel,
manželka, druh, družka, otec, matka, syn alebo dcéra.

4.

Poradenstvo sa členom OZ DLV poskytuje v rozsahu:
a.

b.
c.
d.
e.

5.

Poskytovanie právneho poradenstva a právneho výkladu formou telefonického
rozhovoru, elektronickou komunikáciou alebo osobným stretnutím v zmysle podmienok
vymedzených v tomto Poriadku,
Vypracovanie žiadostí, právnych stanovísk, návrhov, opravných prostriedkov a iných
právnych písomností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov.
Zastupovanie člena OZ DLV pred štátnymi orgánmi a organizáciami.
Zastupovanie člena OZ DLV pri prvom pojednávaní pred súdom.
Zastupovanie člena OZ DLV pri ďalších pojednávaniach pred súdom za predpokladu
minimálne 3 ročnej dĺžky členstva v OZ DLV v prípade ak nie je uvedené v tomto
Poriadku inak.

Prvostupňové poradenstvo v zmysle tohto Poriadku poskytuje členom OZ DLV Závodný
výbor základnej organizácie OZ DLV (ďalej aj „ZV ZO OZ DLV“). Ak právna pomoc ZV
ZO OZ DLV nie je dostatočná alebo právne vedomie nepostačuje na poskytnutie relevantnej
právnej pomoci, právne poradenstvo poskytuje právnik OZ DLV ak nie je ustanovené inak.
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HLAVA II
PROCESNÝ POSTUP POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI
Článok III
Procesný postup poskytovania právnej pomoci mimo formy zastupovania
1.

V prípade poskytnutia právnej pomoci spočívajúcej v rozsahu vymedzenom v čl. 2 ods. 4
písm. a), písm b), t.j. mimo formy zastupovania, člen OZ DLV najprv požiada o poskytnutie
právnej pomoci ZV ZO OZ DLV, v ktorej vykonáva svoje členské práva a povinnosti.

2.

V prípade, ak právna pomoc poskytnutá členovi OZ DLV nie je dostatočná v zmysle článku 2
ods. 5, môže člen OZ DLV požiadať o právnu pomoc právnika OZ DLV.

3.

Žiadosť o právnu pomoc v zmysle čl. 2 ods. 2 adresuje člen OZ DLV právnikovi OZ DLV
písomne, e-mailom, ústne alebo telefonicky. V prípade potreby a zvýšenej náročnosti podnetu
môže právnik OZ DLV vyžiadať spracovanie a doplnenie žiadosti písomne, predovšetkým emailom. V žiadosti je potrebné opísať vzniknutý problém, uviesť všetky podstatné skutočnosti
týkajúce sa problému a čoho sa žiadateľ domáha alebo čo potrebuje žiadateľ objasniť.
V prípade ich existencie, žiadateľ priloží k žiadosti dôkazy ako prílohu.

4.

V prípade nedodržania postupu právnik OZ DLV požiada člena OZ DLV na zaslanie žiadosti
písomne (e-mailom), poprípade požiada člena OZ DLV o doplnenie obsahových náležitostí
žiadosti v zmysle ods. 3 tohto článku. Neposkytnutie podrobností a nedoplnenie náležitostí by
mohlo znamenať nedostatok materiálu pre právnika OZ DLV na poskytnutie postačujúceho
relevantného stanoviska.

Článok IV
Procesný postup poskytovania právnej pomoci vo forme zastúpenia pred súdmi,
štátnymi orgánmi a organizáciami
1.

V prípade poskytnutia právnej pomoci spočívajúcej v rozsahu vymedzenom v čl. 2 ods. 4
písm. c), písm d) a písm e), člen písomne požiada o poskytnutie právnej pomoci ZV ZO OZ
DLV v ktorej vykonáva svoje členské práva a povinnosti.

2.

K žiadosti je potrebné priložiť všetky potrebné listinné doklady odôvodňujúce žiadosť člena.

3.

ZV ZO OZ DLV vyhodnotí žiadosť v lehote primeranej zložitosti žiadosti a písomne odporučí
alebo neodporučí poskytnutie právneho zastúpenia. ZV ZO OZ DLV zabezpečí formálne
posúdenie žiadosti. V rámci žiadosti ZV ZO OZ DLV vyznačí dĺžku členstva člena v OZ
DLV.

4.

Neodporučenie poskytnutia právneho zastúpenia musí žiadateľovi ZV ZO OZ DLV písomne
odôvodniť.
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5.

V prípade odporučenia právneho zastúpenia zašle žiadosť ZV ZO OZ DLV na Ústredie OZ
DLV. O žiadosti rozhodne Predsedníctvo OZ DLV.

6.

O poskytnutí alebo neposkytnutí právnej pomoci vo forme zastúpenia pred súdmi, štátnymi
orgánmi a organizáciami rozhoduje Predsedníctvo OZ DLV rozhodnutím. V prípade
rozhodnutia o neposkytnutí právnej pomoci je Predsedníctvo OZ DLV povinné písomne
odôvodniť stanovisko žiadateľovi. V prípade rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci zašle
Ústredie OZ DLV rozhodnutie Predsedníctva OZ DLV žiadateľovi a ZV ZO OZ DLV.

7.

Poskytnutie právnej pomoci sa realizuje primárne prostredníctvom právnika OZ DLV okrem
prípadov uvedených v čl. 8 ods. 2 tohto Poriadku a teda:
a.

b.

advokáta na zastupovanie pred súdom, štátnymi inštitúciami a organizáciami na základe
písomnej dohody o právnom zastúpení uzatvorenej medzi advokátom a členom OZ
DLV;
mediátora zapísaného v registri mediátorov, na ktorom sa osoby zúčastnené na mediácií
dohodnú a ktorý funkciu mediátora prijme;

8.

Právnik, advokát, mediátor zastupuje člena OZ DLV, v prípade kladného rozhodnutia
o poskytnutí právnej pomoci Predsedníctvom OZ DLV, na základe poverenia a udeleného
plnomocenstva predsedom OZ DLV. Plnomocenstvo na zastupovanie najprv udelí člen OZ
DLV štatutárnemu zástupcovi ZV ZO OZ DLV. Za základnú organizáciu koná jej štatutárny
orgán alebo osoba, ktorej štatutárny orgán udelí plnomocenstvo. Následne ZV ZO OZ DLV,
zastúpený štatutárnym orgánom, alebo ním poverená osoba, ktorí koná na základe
plnomocenstva, udelí plnomocenstvo Odborovému zväzu drevo, lesy, voda. Predseda OZ
DLV udelí plnomocenstvo na zastupovanie právnikovi, advokátovi alebo mediátorovi, ktorý
bude člena zastupovať.

9.

V prípade poskytnutia právnej pomoci vo forme zastúpenia pred súdmi, štátnymi orgánmi
a organizáciami advokátom alebo mediátorom, je potrebné aby člen OZ DLV podpísal
s advokátom alebo mediátorom dohodu o podmienkach právnej pomoci členovi. Po jej
podpísaní člen OZ DLV informuje o jej platnom znení Ústredie OZ DLV.

Článok V
Odňatie plnomocenstva

1.

O odňatí konkrétneho plnomocenstva na právne zastúpenie rozhoduje Predsedníctvo OZ
DLV, pričom vykoná všetky nevyhnutné úkony k zamedzeniu prípadnej škody.
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Článok VI
Odňatie povolenia na právne zastúpenie
1.

Povolenie právneho zastúpenia je možné odňať pre závažné dôvody zavinené členom OZ
DLV. Ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré sa právna pomoc
nemala poskytnúť, najmä ak sa:
a.

b.
c.
d.

zistí, že člen nepravdivo informoval ZV ZO OZ DLV, právnika OZ DLV, prípadne inú
osobu zapojenú do procesu právneho zastúpenia člena OZ DLV v zmysle tohto
Poriadku alebo zamlčal skutočnosti, či dôkazné prostriedky dôležité pre posúdenie veci
(ak sa dozvie nové skutočnosti počas konania je povinný bezodkladne informovať),
rozhodujúce pre poskytnutie právnej pomoci,
člen odvolá splnomocnenie alebo podnikne vo veci súdne, či mimosúdne kroky bez
vedomia zastupujúceho, ktorého odborový orgán poveril zastupovaním,
žiadateľ o právnu pomoc prestal byť členom OZ DLV alebo ak ZO OZ DLV neplatí
členské príspevky, a to za obdobie dlhšie ako tri mesiace.
povolenie právneho zastúpenia bude odňaté, ak člen OZ DLV, ktorý o právne
zastúpenie požiadal, odmietne podpísať Dohodu o právnom zastúpení, alebo v lehote do
7 kalendárnych dní odo dňa predloženia Dohody o právnom zastúpení, túto nepodpíše,
alebo ak vyjadrí nesúhlas so zmluvnými podmienkami právneho zastúpenia.

Článok VII
Úhrada nákladov právneho zastúpenia
1.

Náklady právneho zastúpenia spočívajúce v súdnom poplatku alebo poplatku za začiatok
konania pred súdom, štátnym orgánom a organizáciou, s výnimkou nákladov podľa ods. 2
tohto článku, hradí orgán, ktorý zastúpenie odporučil a orgán, ktorý rozhodol o povolení
právneho zastúpenia, a to v rozsahu uvedenom v rozhodnutí Predsedníctva OZ DLV
o povolení právneho zastúpenia. V uvedenom rozhodnutí Predsedníctvo vymedzí kto
a v akom rozsahu uhradí náklady v zmysle tohto odseku.

2.

OZ DLV neuhrádza trovy podľa ods. 1 tohto článku v prípade prehratého sporu, t.j. konania
v ktorom súd, štátny orgán alebo organizácia zaviažu právoplatným rozhodnutím člena OZ
DLV uhradiť tieto trovy v prípade prehratého sporu.

3.

Trovy konania (trovy právneho zastúpenia, znalecké, svedočné...) priznané súdom protistrane,
hradí člen zo svojich prostriedkov. Výnimočne, s prihliadnutím k sociálnym pomerom člena,
môže Predsedníctvo OZ DLV rozhodnúť, ktoré z uvedených nákladov a v akej výške uhradí.
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HLAVA III
Článok VIII
Vedľajšie ustanovenia
1.

ZV ZO OZ DLV, právnik OZ DLV, OZ DLV prípadne externé osoby splnomocnené
k poskytovaniu právnej pomoci pred súdom, štátnym orgánom a organizáciou, t.j. advokát,
mediátor:
a.
b.

c.

vykonávajú všetky úkony s tým spojené so zastupovaním člena odborovej organizácie
dôkladne a včas, aby sa nepremeškali lehoty stanovené na uplatňovanie nárokov,
vykonávajú administratívne práce spojené s realizáciou právnej pomoci zastúpením
pred súdom, štátnym orgánom alebo organizáciou, vrátane finančného vysporiadania.
Vedú riadnu evidenciu o došlej, odoslanej korešpondencii a spisoch, týkajúcich sa
sporov a uschovávajú doklady po dobu 5 rokov.
Predsedníctvo OZ DLV rieši sťažnosti vzťahujúce sa na neposkytnutie a nerealizovanie
dohodnutej formy právnej pomoci.

2.

Poskytovanie právnej pomoci v celkom rozsahu predovšetkým zabezpečuje právnik OZ DLV.
Právnu pomoc v zmysle čl. 2 ods. 4 písm. c), d), e) poskytuje advokát alebo mediátor len
v prípade osobitných okolností kvôli ktorým danú právnu pomoc nemôže poskytovať právnik
OZ DLV.

3.

Zasielaním dokumentov sa rozumie písomné zasielanie poštou alebo elektronické zasielanie
e-mailom, pričom uprednostneným prostriedkom zasielania písomností je e-mail.
Článok IX
Záverečné ustanovenia

1.

Zmeny a doplnky Poriadku právnej pomoci OZ DLV schvaľuje Predsedníctvo OZ DLV.

2.

Tento Poriadok právnej pomoci nadobúda platnosť a účinnosť uznesením Predsedníctva
OZ DLV č. 11/03/2017 na rokovaní Predsedníctva OZ DLV dňa 09. 03. 2017.

3.

Na právnu pomoc poskytnutú členovi OZ DLV pred platnosťou a účinnosťou tohto predpisu
sa vzťahujú ustanovenia Poriadku právnej pomoci platného pred platnosťou a účinnosťou
tohto Poriadku právnej pomoci.
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