PRÁVNÍ PORADENSTVÍ / POMOC OSŽ
Vážená paní předsedkyně, pane předsedo ZO OSŽ, kolegyně, kolegové,
vláda České republiky na základě Usnesení o přijetí krizového opatření č. 215 ze dne
15. března 2020, v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, a následných opatření, zejména
zakázala volný pohyb osob po ČR.
OSŽ v oblasti poskytování právního poradenství / pomoci konstatuje:

oblast - pracovněprávní
- krizová linka OSŽ, nadále funguje v nepřetržitém provozu, telefonní číslo:

602 262 544
- právní pomoc a právní poradenství je nadále poskytováno pouze formou telefonickou a
e-mailu na ESO OSŽ - ústředí:
- JUDr. Petr Večeř
- tel.: 737 275 068, e-mail: petr.vecer@osz.org nebo
- Mikuláš Hubicsák - tel.: 737 275 114, e-mail: mikulas.hubicsak@osz.org
ve spolupráci s advokátními kancelářemi.
Advokátní kanceláře (AK):
- AK JUDr. J. Pospíšilová, tel.: 582 340 648, e-mail: jar.pospisilova@tiscali.cz
- AK JUDr. K. Baborák, tel: 603 562 677, e-mail: judr.baborak@seznam.cz
- AK JUDr. M. Vejlupek, tel.: 475 216 681, 603 289 106, e-mail: m.vejlupek@volny.cz

oblast - občanský (soukromý) život
- telefonicky nebo e-mail ESO OSŽ (733 785 003 /v pracovní dny 07:00 - 16:00 hod./;
oszusteso@osz.org) - zůstává beze změn.
- dochází po přechodnou dobu ke změně, tj. k poskytování pouze telefonické nebo
e-mailové bezplatné prvotní porady advokátními kancelářemi.
- postup člena OSŽ s žádostí o poskytnutí bezplatné prvotní právní porady (v rozsahu do 60
minut) / právní pomoci v občanském (soukromém) životě zůstává nezměněn, pouze
k osobnímu kontaktu s AK nebude docházet. Místo osobního kontaktu bude probíhat jen
telefonická a e-mailová komunikace nejen mezi členem OSŽ a ZV ZO OSŽ, ale rovněž
mezi členem OSŽ a advokátními kancelářemi.

Advokátní kanceláře (AK):
- AK JUDr. J. Pospíšilová, tel.: 582 340 648, e-mail: jar.pospisilova@tiscali.cz
- AK JUDr. K. Baborák, tel: 603 562 677, e-mail: judr.baborak@seznam.cz
- AK JUDr. M. Vejlupek, tel.: 475 216 681, 603 289 106, e-mail: m.vejlupek@volny.cz
- AK JUDr. J. Kovalčík, tel.: 605 241 014, e-mail: ak.kovalcik@seznam.cz
- AK JUDr. V. Císař, tel.: 386 354 811, 386 354 802, e-mail: info@advokatcisar.cz
- AK Mgr. P. Jadrníčková, tel: 775 049 105, e-mail: ak.jadrnickova@seznam.cz

- AK Mgr. Ing. P. Němec, e-mail: advokat@nemecpavel.cz
Toto doporučení reaguje na krizové opatření vlády ČR, zákazu volného pohybu osob a trvá
pouze jen po tuto dobu.
Po skončení opatření vlády ČR bude postupováno opět standardním způsobem.
Při jakýchkoliv změnách budete včas informováni.
V případě nejasností se obracejte na JUDr. Petra Večeře, tel.: 737 275 068 nebo Mikuláše
Hubicsáka, tel.: 737 275 114.

V Praze, dne 17. března 2020

Mgr. Martin Malý, v.r.
předseda
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