PRÁVNÍ PORADENSTVÍ / POMOC
v občanském (soukromém) životě
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborové sdružení železničářů k realizaci rozšíření benefitů pro členy OSŽ,
(projednávaného na VII. sjezdu OSŽ), přistupuje k poskytování benefitů pro členy OSŽ
v podobě právního poradenství / právní pomoci v občanském (soukromém) životě (dále
rovněž „právní pomoc - občan“).
Bezplatnou prvotní právní poradu (v rozsahu do 60 minut) poskytnou, členům OSŽ při
řešení jejich problémů - záležitostí v občanském (soukromém) životě, vybrané advokátní
kanceláře.
Právní pomoc - občan je určena pro členy OSŽ, kteří jsou členy nejméně 1 rok a zejména:
a) jsou samoživiteli, samoživitelkami
b) jsou na mateřské, rodičovské dovolené
c) čerpají dlouhodobé pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci bez náhrady
mzdy
d) jsou v tíživé sociální situaci
e) jsou v jiné situaci hodné zvláštního zřetele
f) v ostatních případech
Právní pomoc - občan se poskytuje v následujících oblastech:
a) rodinné právo - např. manželské majetkové právo, rozvod, úprava poměrů k nezletilým
dětem, výživné, péče o dítě apod.,
b) vlastnické právo k nemovitostem a k movitým věcem - např. kupní smlouva, darovací
smlouva, nájemní smlouva, pachtovní smlouva, smlouva o věcném břemeni apod.,
c) dopravní (silniční) nehody - např. obhajoba při obvinění v trestních věcech (resp.
z přestupku) v dopravě z nedbalosti, zastupování poškozených účastníků dopravních
nehod (bolestné, ztížení společenského uplatnění, nároků náhrady nemajetkové újmy),
d) dědické právo - např. právo na pozůstalost, závěť, odmítnutí/vzdání se dědictví,
zrušení/odvolání závěti, dědická smlouva apod.,
e) insolvence + exekuce - navržení způsobu řešení úpadku, příprava a zpracování
insolvenčního návrhu na oddlužení, uplatnění exekuci, obrana proti exekuci,
f) v ostatních oblastech práva.
Postup při poskytování právní pomoci - občan (viz příloha č. 1):
Člen OSŽ:
1) telefonem nebo e-mailem kontaktuje ESO OSŽ (+ 420 733 785 003 /v pracovní dny
07:00 - 16:00 hod./; oszusteso@osz.org) - posouzení, zda se jedná o právní poradenství
v tomto rámci;
2) osobně kontaktuje ZV ZO OSŽ s žádostí o poskytnutí bezplatné prvotní právní
porady / právní pomoci;
3) kontaktuje advokátní kancelář (dále rovněž „AK“) s doporučující žádostí ZV ZO
OSŽ a s členským průkazem OSŽ.

ZV ZO OSŽ:
1) ověří správnost údajů člena OSŽ na žádosti, zejména 1 rok trvající členství
v OSŽ;
2) nezjišťuje podrobnosti o oblasti občanského (soukromého) života, ve které člen
OSŽ žádá o poskytnutí právní porady;
3) informuje ESO OSŽ o doporučení/nedoporučení žádosti člena OSŽ (scan
doporučující žádosti na e-mail: oszusteso@osz.org)
AK:
1) poskytnou bezplatnou prvotní právní poradu (v rozsahu do 60 minut) členům OSŽ
na základě doporučující žádosti a předložení členského průkazu OSŽ;
2) průběžně zasílají kopie žádostí členů OSŽ na ESO OSŽ (evidence) o poskytnuté právní
službě na e-mail: oszusteso@osz.org;
3) následné právní služby AK si člen OSŽ, po dohodě s AK, hradí sám.
Právní pomoc - občan, spolufinancovaná z prostředků OSŽ nad rámec bezplatné
prvotní právní porady členům do 60 minut, se poskytne pouze členům OSŽ, kteří v době
podání žádosti jsou v tíživé sociální, krizové nebo v jiné situaci hodné zvláštního zřetele.
Tato právní pomoc se poskytne pouze výjimečně, v mimořádných případech.
Právní pomoc, obdobně jako v pracovněprávní oblasti, schvaluje Představenstvo OSŽ.
Tyto
právní
služby
jsou
nabízeny
„právní pomoc - občan“, který trvá do 31.12.2021.

členům

OSŽ

v

projektu

OSŽ si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit tento projekt bez uvedení důvodu.
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Příloha č. 1

Právní poradenství/ právní pomoc (PP) členům OSŽ v občanském (soukromém) životě

1.)

telefonický dotaz: + 420 733 785 003; (e-mail: oszusteso@osz.org)
kladné rozhodnutí

člen OSŽ

2.)

ESO OSŽ

žádost o poskytnutí PP (dále jen žádost)
kladné rozhodnutí

člen OSŽ

3.)

zaslání doporučující žádosti (e-mail: oszusteso@osz.org)

ZV ZO OSŽ

4.)

ZV ZO OSŽ

ESO OSŽ

zaslání žádosti AK

ESO OSŽ
5.)

doporučující žádost a členský průkaz OSŽ

člen OSŽ
6.)

AK

AK

poskytnutí bezplatné prvotní právní porady v rozsahu do 60 minut

AK
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ŽÁDOST
o poskytnutí bezplatné prvotní právní porady (v rozsahu do 60 minut) / právní pomoci
v občanském (soukromém) životě
Pan/ Paní

....................................................................................................

Narozen(a)

....................................................................................................

Bytem

....................................................................................................

Telefon

....................................................................................................

E-mail

....................................................................................................

Odborově organizován od roku

................................. ,

tedy členství trvá déle než 1 rok

V současné době:*
a) jsem samoživitel/ka
b) jsem na mateřské, rodičovské dovolené
c) čerpám dlouhodobé pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci bez náhrady mzdy
d) jsem v tíživé sociální situaci
e) jsem v jiné situaci hodné zvláštního zřetele
f) v ostatních případech
Žádost v oblasti:*
a) rodinné právo
b) dopravní (silniční) nehody
c) dědické právo
d) vlastnické právo k nemovitostem a k movitým věcem
e) insolvence + exekuce
f) v ostatních oblastech
……………………………………………….
podpis žadatele/ky
Žádost doporučena ZV ZO OSŽ

V ....................................... dne ........................................

……………………………………………….
razítko ZO OSŽ
podpis předsedy ZO OSŽ
* Zakroužkuje se odpovídající skutečnost
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Souhlas
se zpracováním osobních údajů
podle Nařízení (EU) o ochraně osobních údajů (GDPR)
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro činnost OSŽ
I.

Já, níže podepsaný/á

.................................................................................................... ,

nar.

.................................................................................................... ,

trvale bytem

.................................................................................................... ,

uděluji souhlas s tím, aby mé osobní údaje, poskytnuté OSŽ byly zpracovávané
pro účely občanského (soukromého) života v oblasti:*
a)
b)
c)
d)
e)
f)
II.

rodinné právo
dopravní (silniční) nehody
dědické právo
vlastnické právo k nemovitostem a k movitým věcem
insolvence + exekuce
v ostatních oblastech

V souvislosti s udělením
s těmito skutečnostmi:

souhlasu

jsem

byl/a

ze

strany

OSŽ

seznámen/a

poskytnutými osobními údaji bude ze strany OSŽ nakládáno s řádnou péčí
a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje budou chráněny
v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků;

1.

S

2.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracované pouze pro účel, pro který byl udělen
souhlas;

3.

Osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu;

4.

Archivace osobních údajů je 5 let, nestanovuje-li zákon lhůtu delší,
stanovená účelem zpracování, jak to ukládají právní předpisy;

5.

Osobní údaje nebudou předávány mimo OSŽ, s výjimkou případů, kdy je udělen
samostatný souhlas s předáním, nebo předání údajů ukládá nebo k tomu opravňuje
právní předpis nebo oprávněný zájem (například v případě požadavků orgánů
činných v trestním řízení apod.);

6.

Mám právo na informace o zpracování mých osobních údajů, na podání
námitky/stížnosti proti zpracování osobních údajů a na vyřízení mé žádosti nebo
námitky/stížnosti ve lhůtě do jednoho měsíce od předložení žádosti nebo
námitky/stížnosti OSŽ.

nebo není-li jiná lhůta

III. Podpisem souhlasu potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s informacemi
o zpracování osobních údajů, zejména o mém právu vztahující se ke zpracování
osobních údajů včetně práva na přístup k informacím.
V ....................................... dne ........................................
……………………………………………….
(vlastnoruční podpis uchazeče)
* Zakroužkuje se odpovídající skutečnost
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