KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY
Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82

ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI
I.
Tento Řád právní pomoci Konfederace umění a kultury (dále jen „Řád“) vychází z Charty a
Organizačního řádu Konfederace umění a kultury (dále jen „KUK“) a upravuje podmínky a
rozsah, v jakém poskytuje legislativně-právní odbor KUK a jeho externí spolupracovníci
(dále jen „LPO KUK“) právní pomoc odborovým a profesním svazům, asociacím a
sdružením sdruženým v KUK a jejich členům (dále jen „konfederovaní“).

II.
1) Hlavní činností LPO KUK je právní zajištění legislativní činnosti KUK.
2) Vedle zajišťování hlavní činnosti podle bodu II.1. tohoto řádu poskytuje LPO KUK za
podmínek a v rozsahu dále stanoveném právní pomoc konfederovaným.
3) Při první schůzce s pracovníkem LPO KUK se musí konfederovaný prokázat svazovou
legitimací a dokladem o řádném zaplacení příspěvku za příslušný rok.
4) LPO KUK poskytuje konfederovaným právní pomoc pouze formou porad a konzultací.
Porady a konzultace poskytuje LPO KUK konfederovaným ústně na osobních schůzkách
předem telefonicky sjednaných s konkrétním pracovníkem LPO KUK a v jednoduchých
případech také telefonicky. Jeví-li se to v konkrétním případě nezbytné, poskytne
pracovník LPO KUK konfederovanému právní názor LPO KUK písemně.
5) LPO KUK poskytuje konfederovaným písemná stanoviska v případech, kdy byla
porušena práva jejich členů a tito členové chtějí řešit porušení svých práv soudní cestou.
Ve svém stanovisku LPO KUK zejména zhodnotí, zda a jaké naděje na úspěch má
příslušný člen konfederovaného v zamyšleném soudním sporu.
6) Porady, konzultace a stanoviska poskytované LPO KUK konfederovaným zahrnují pouze
následující právní oblasti: pracovní právo, právo sociálního pojištění, autorské právo a
ochrana odborových práv. U konfederovaných, jejichž většina členů vykonává
výdělečnou činnost nikoliv na základě pracovněprávních vztahů, zahrnuje právní pomoc
LPO KUK i ty právní oblasti, které s touto výdělečnou činností bezprostředně souvisí.
7) Porady, konzultace a stanoviska poskytované LPO KUK nezahrnují jednání či
korespondenci s protistranami, sepisování podání na soud či jiné instituce, zastupování
před soudem a jinými institucemi apod.

8) Právní pomoc podle článku II. bodů 2 – 6. Řádu je pro konfederované bezplatná. Právní
pomoc nad rámec právní pomoci podle článku II. bodů 2 – 6. Řádu, zejména pak právní
pomoc podle bodu II.7. Řádu si konfederovaní mohou s pracovníky LPO KUK sjednat
v konkrétních případech za úplatu.

III.
Tento Řád právní pomoci KUK byl prezídiem KUK schválen dne 15. 12. 1998 a k tomuto
dni taktéž nabývá platnosti a účinnosti. Ke stejnému datu se ruší Řád právní pomoci KUK ze
dne 9.12.1991.

V Praze dne 15. 12. 1998

…………………………………..
Adriena Jirková
prezidentka KUK

