Poskytnutí úplných informací od členů OSŽ je předpokladem smysluplného poradenství
Někteří členové OSŽ v rámci právního poradenství při řešení pracovněprávních otázek
se prvotně neobracejí na odborový orgán (Závodní výbor ZO OSŽ) nebo se na něj obrátí, ale
poté požadují poradenství i od funkcionářů OSŽ, ESO OSŽ - ústředí nebo smluvních
advokátů (což je v souladu s Řádem právní pomoci OSŽ /dále jen ŘPP OSŽ/). Dále ovšem
postupují tak, že následně oslovené subjekty neinformují (někdy i úmyslně zamlčí)
o průběhu a stavu řešení své záležitosti s jinými subjekty nebo odborovými orgány (rozpor
s ŘPP OSŽ /kapitola I. článek 1.1/).
Na základě neúplné informovanosti (nebo zdůraznění některé oblasti) jednotlivých
subjektů, kteří poskytují bezplatné právní poradenství mohou členové OSŽ obdržet různé,
i protichůdné porady a stanoviska, která ve svém konečném důsledku ne vždy musí vést
k vyřešení věci a k poskytnutí smysluplné právní porady a ochrany členovi OSŽ.
ESO OSŽ - ústředí konstatuje, že:
 OSŽ poskytuje podporu a ochranu členům OSŽ v pracovněprávních otázkách
a věcech sociálního zabezpečení, souvisejících s pracovněprávními vztahy,
s cílem nalézt co nejvýhodnější a efektivní způsob řešení pro členy OSŽ;
 pro poskytnutí smysluplného poradenství členům OSŽ je potřebné doložit
komplexní materiály a úplné, nezkreslené informace o skutečnosti (věci),
ve které žádá člen OSŽ o poradenství;
 subjekty, které poskytují právní poradenství, nejsou určeny k tomu,
aby potvrzovaly názory a představy členů OSŽ, které jsou v rozporu s právním
řádem České republiky.
Člen OSŽ se může v rámci právního poradenství obrátit na následující orgány,
funkcionáře, zaměstnance OSŽ a smluvní advokáty OSŽ:
- ZV ZO OSŽ
- Výbor OSŽ
- Podnikový výbor OSŽ (NeRV OSŽ)
- Představenstvo OSŽ
- Ústředí OSŽ
-

předsedu ZO OSŽ (popř. členy ZV ZO OSŽ)
předsedu Výboru OSŽ
předsedu PV (NeRV) OSŽ; tajemníky PV (NeRV) OSŽ
předsedu OSŽ

-

odborná oddělení OSŽ-ústředí (zejména ESO OSŽ - ústředí, BOZP OSŽ - ústředí,
KP OSŽ)
smluvní advokáty OSŽ

-

ESO OSŽ - ústředí zdůrazňuje, že členové OSŽ by měli při svých žádostech o právní
poradenství zachovávat posloupnost a pravidla (např. prvotně ZV ZO OSŽ, po možném
nevyřešení následně Výbor OSŽ nebo ESO OSŽ - ústředí apod.) ve smyslu ŘPP OSŽ.
Mikuláš Hubicsák, manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Petr Večeř, vedoucí ESO OSŽ - ústředí
„… Právní pomoc (resp. poradenství) poskytuje především závodní výbor základní organizace OSŽ (dále jen
„ZV ZO OSŽ“).
Každý člen OSŽ má právo, není-li záležitost řešena nebo řešitelná na úrovni ZO OSŽ, obrátit se na
kterýkoli odborový orgán v rámci OSŽ, včetně ekonomicko-sociálního oddělení OSŽ - ústředí (dále jen ESO OSŽ
- ústředí), kde mu bude poskytnuta porada nebo řešena jeho stížnost. V této souvislosti je člen OSŽ povinen
informovat o průběhu a stavu řešení své záležitosti vždy další odborový orgán, na který se obrátí …“
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