
SMĚRNICE ČSV, z.s.
o právní pomoci

č. 4/2016

čl. I.
Úvodní ustanovení

1. V souladu se Stanovami ČSV, z.s. a k jejich provedení vydává Republikový výbor Českého
svazu včelařů, z.s. ( RV ČSV) tuto směrnici o právní pomoci členům Českého svazu včelařů,
z.s. (ČSV). 
2. Podle Stanov ČSV je cílem svazu hájit oprávněné zájmy a potřeby členů, poskytovat nebo
zajišťovat  jim  odborné  a  právní  rady  i  přímou  právní  pomoc  v  otázkách,  týkajících  se
včelařství. 
3.  Právní  pomoc se neposkytuje  v  případě  sporů uvnitř  svazu,  tj.  mezi  členy ČSV,  mezi
organizačními jednotkami ČSV, mezi členem a organizační jednotkou ČSV, případně hlavním
spolkem, tj. ČSV. 
4. Tato směrnice níže upravuje postup při poskytování přímé právní pomoci členům ČSV –
zastupování  v  soudních  sporech  právníkem  ČSV  –  obecným  zmocněncem,  případně
advokátem, kterého svaz zajistí (dále jen právní zástupce). 

čl. II.
Podmínky poskytování právní pomoci

1. Právní zástupce poskytuje právní pomoc podle této směrnice, jestliže jsou splněny tyto 
podmínky: 
a) žadatel o právní pomoc je členem ČSV, nejméně 1 rok před vznikem sporu. 
b) sporná věc přímo souvisí se včelařskou činností. 

čl. III.
Práva a povinnosti žadatele

1. Žadatel písemně požádá o právní zastoupení ČSV (vzor viz příloha). 
2.   Žadatel  předloží  potvrzení  své  základní  organizace,  že  je  členem ČSV,  má  zaplaceny
členské  příspěvky a  že  ZO doporučuje  jeho  právní  zastoupení  právníkem ČSV,  případně
advokátem (vzor viz příloha). 
3. Žadatel je povinen předložit právnímu zástupci potřebné důkazní prostředky a dostupné
informace  vztahující  se  ke  sporné  věci  a  aktivně  spolupracovat,  zejména  při  zajišťování
dalších důkazních prostředků. 
4. Žadatel má právo odvolat se k PRV ČSV při odmítnutí právní pomoci nebo při odstoupení
od plné moci dle čl. IV. této směrnice, a to do 3 měsíců po obdržení zprávy o zamítnutí nebo
odstoupení. 



čl. IV.
Práva a povinnosti právního zástupce

1. Právní zástupce, po prostudování všech podkladů a zvážení míry úspěšnosti vzhledem k
okolnostem  případu,  převezme  právní  zastoupení,  tj.  přijme  udělenou  plnou  moc  k
zastupování. 
2. Pokud předložený důkazní materiál a okolnosti případu neskýtají reálnou naději na úspěch
ve sporu, může právní zástupce zastupování odmítnout, přičemž důležitým kritériem pro toto
rozhodnutí  je  také  otázka  předpokládané výše nákladů,  které  by ČSV musel  vynaložit  ze
svépomocného fondu. 
3. Právní zástupce je povinen řádně zastupovat členy ČSV, kteří splnili všechny podmínky
této směrnice. 
4.  Právní  zástupce  je  oprávněn odstoupit  od plné  moci  v  průběhu řízení,  jestliže žadatel,
kterému je poskytována právní pomoc, neprojevuje potřebnou součinnost a zájem o úspěšné
vyřešení sporné věci, nebo se ukáže, že poskytl neúplné nebo nepravdivé informace.

čl. V.
Ustanovení ostatní a závěrečná

1.  Právní  pomoc  poskytuje  ČSV svým členům jako  službu  zdarma.  Náklady spojené  se
soudním (popř. správním) řízením, tj. zejména soudní poplatky, náklady právního zástupce, tj.
odměna,  cestovné  apod.,  náklady  protistrany  v  případě  neúspěchu  ve  sporu,  se  hradí  ze
Svépomocného  fondu  ČSV.  V případě  úspěchu  ve  sporu  je  náhrada  nákladů,  k nimž  je
povinna neúspěšná protistrana ve sporu, příjmem Svépomocného fondu ČSV.
2. Náklady žadatele související s jeho účastí na jednání soudu či správního orgánu, popř. při
řešení sporu se nehradí. 
3. V případě, že žadatel zamlčí důležité skutečnosti svědčící v jeho neprospěch, které přímo
ovlivní  výsledek  sporu,  může  ČSV na  něm  požadovat  náhradu  nákladů,  které  tím  ČSV
vznikly. 
4. Jestliže právní zástupce podle čl. IV. odstavec  4) od plné moci odstoupí, je ČSV oprávněn
požadovat od žadatele náhradu nákladů sporu, které ČSV vznikly. 
5. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení, tj. 28.8.2016. Tímto dnem se
zároveň ruší dosavadní směrnice o právní pomoci č. 4/2011 ze dne 13.8.2011.
6. Toto znění obsahuje změny schválené RV dne 22.8.2020.

 Mgr. Jarmila Machová v.r. Ing. Petr Šerák v.r.
        předsedkyně        tajemník


