ŽÁDOST
o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost vyplní žadatel (silně orámovaná část) a ZV ZO OSŽ ve všech rubrikách
Příjmení: ………………………………………..….….
Jméno: .……………………………….……….……
Rodné příjmení: …………………………..….….……

Doručeno dne: ……………......

Den, měsíc, rok a místo narození:

………..………..……………..

…………………………………………………….…...
Státní příslušnost: ……………………………...…...…

Aktuální pracovní zařazení:
……………………………………………………..…..

Zaměstnavatel (přesný název a adresa):
…………………………………………..……….….…
……………………………………………..….…….…
…………………………………………..…….….……

Trvalý pobyt:
……………………………………………..…….….…
……………………………………………..….…….…
PSČ: ..………………………………………….….…..

Vyjádření ZV ZO OSŽ ze dne:

Stanovisko ZV ZO OSŽ, včetně
návrhu na účast úhrady
nákladů právní pomoci
- ZO OSŽ:

………....... Kč

- OSŽ - ústředí: ….….……... %
- člen OSŽ:

….………… %

Projednáno a schváleno
odborovým orgánem OSŽ:
….……...……………………...

Korespondenční adresa:

Počet příloh: ...........…………...

…………………………………………………………
PSČ:……………………………………………………

Počet listů: ….…………….....

Telefon (mobil, pevná linka): ………………….….….
…………………………………………………………
e-mail: ………………………………..……….….…...

Prostřednictvím OSŽ uzavřeno pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou zaměstnavateli:
ano - ne*
Pojištění u jiné pojišťovny:
Pojišťovna:
………………………………………..…..
Rok uzavření pojistné smlouvy; datum zaplacení
posledního pojistného: ……………………………..…
Pojištění trvá nepřetržitě od uzavření pojistné smlouvy
do podání této žádosti:
ano - ne*
Odborově organizován od roku:
……………….………………..………

Přesná adresa zaměstnavatele (organizační složky), s kterým je žadatel ve sporu:
………………………………………………………..…………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………….
* Nehodící se škrtněte

VĚCNÝ OBSAH ŽÁDOSTI (Žadatel stručně rozepíše podstatu sporu a uvede návrh toho,
co má být soudně uplatněno. K žádosti přiloží pokud možno písemné doklady, z nichž lze
dovodit dosavadní jednání ve věci se zaměstnavatelem a doložit oprávněnost návrhu).

Vlastnoručním podpisem žádosti potvrzuji, že v době události, která je předmětem
sporu, jsem byl členem OSŽ a jsem jim nepřetržitě dosud, byl jsem poučen o podmínkách
poskytování právní pomoci podle Řádu právní pomoci OSŽ a beru na vědomí shora uvedené
poučení. Potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se, že sdělím
neprodleně případné změny, ke kterým dojde od podání žádosti, a předložím rozsudek soudu
o ukončení sporu.
Současně zmocňuji OSŽ, aby mne ve sporu pověřeným členem své organizace
zastoupilo, popř. aby pověřilo zastupováním advokátní kancelář. K tomu se zavazuji
poskytnout potřebnou součinnost. Souhlasím s tím, aby zástupce OSŽ mohl kdykoliv
nahlédnout do advokátního spisu vedeného v mé věci včetně vyúčtování o odměnách.
Počet příloh:
V ………...…….., dne: …………………..
…………………………………………
vlastnoruční podpis:

Vyjádření ZV ZO OSŽ k žádosti
----------------------------------------ZV ZO OSŽ projednal na svém jednání dne ……………………………………………………
Žádost pana (paní) ………………………………………………………………………………
O zastoupení v řízení před soudem v předmětné věci. (Dále se ZV ZO OSŽ vyjádří
k tomu, zda a s jakým výsledkem jedná v dané věci se zaměstnavatelem, zda plní žadatel
řádně povinnosti člena ZO OSŽ, názor ZV ZO OSŽ na to, zda zastoupení v řízení
před soudem ze strany OSŽ poskytnout či nikoliv a návrh na část úhrady nákladů právní
pomoci, které OSŽ nehradí).
V ………..………., dne: ………………
………………………………………………..
za ZV ZO OSŽ jméno, příjmení
funkce a vlastnoruční podpis
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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:


poskytování právní pomoci členům OSŽ, na základě jejich žádosti o poskytnutí
právní pomoci zastoupením v řízení před soudem.

II. V souvislosti s udělením souhlasu jsem byl/a ze strany OSŽ obeznámen/a,
o těchto skutečnostech:
1. S 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;
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, nebo není-li jiná

lhůta 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.
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)
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