ŠTATÚT PRÁVNEJ OCHRANY
ČLENOV ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR

§1
Účel štatútu
Účelom tohto štatútu je vytvoriť systém poskytovania právnej ochrany
a zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu ustanovenom týmto štatútom členom
Odborového zväzu polície v Slovenskej republike (ďalej len „OZP v SR“) na ochranu
svojich práv.
§2
Predmet úpravy
Tento štatút upravuje podmienky poskytovania právnej ochrany, postup členov
OZP v SR (ďalej len „oprávnené osoby“) a príslušných orgánov OZP v SR v konaní
o poskytnutí právnej ochrany a finančné zabezpečenie poskytovania právnej
ochrany.
§3
Pôsobnosť štatútu
Tento štatút sa vzťahuje na poskytovanie právnej ochrany v trestnoprávnych
veciach, občianskoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach a na konania
o priestupkoch, ktoré majú súvislosť so služobným pomerom u príslušníkov
Policajného zboru, ktorí sú členmi OZP v SR, pracovným pomerom u ostatných
členov OZP v SR alebo s odborárskou činnosťou členov OZP v SR.
§4
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto štatútu sa rozumie:
a) žiadateľom je člen OZP v SR, ktorý požiadal o poskytnutie právnej ochrany,
b) oprávnenou osobou je žiadateľ, ktorému bola po preukázaní splnenia podmienok
poskytnutá právna ochrana,
c) pod pojmom právna ochrana tento štatút rozumie schvaľovanie a poskytovanie
finančných prostriedkov a prostredníctvom advokátov poskytovanie komplexných
právnych služieb oprávnenej osobe, ktoré sú prispôsobené potrebám každého
jednotlivého prípadu (právne poradenstvo a pomoc v súdnych a mimosúdnych
konaniach, zastupovanie advokátom v konaní pred súdom i mimo neho
a v priestupkovom konaní),

d) inštanciou podľa tohto štatútu sa rozumie napr. konanie pred súdom prvého
stupňa, do ktorej spadá aj podanie odvolania proti prvostupňovému rozhodnutiu,
e) odvolacie konanie sa chápe ako ďalšia inštancia, pre ktorú je potrebné schváliť
novú právnu ochranu,
f) pracovným pomerom sa pre účely tohto štatútu rozumie pracovný vzťah medzi
zamestnancom a zamestnávateľom uzatvorený podľa príslušného právneho
predpisu.1)
§5
Podmienky
na poskytnutie právnej ochrany
Žiadateľ má nárok na poskytnutie právnej ochrany, ak
a) je členom OZP v SR,
b) má zaplatený poplatok v zmysle štatútu právnej ochrany,
c) právna skutočnosť, ktorá je predmetom právnej ochrany u žiadateľa nastala
v čase po prijatí za člena OZP v SR.

§6
Predbežná konzultácia
1) Žiadateľ, ktorý má záujem o poskytnutie právnej ochrany, sa môže obrátiť na
základnú organizáciu OZP v SR (ďalej len „ZO OZP v SR“) alebo na
podpredsedu OZP v SR, zodpovedného za úsek právnej ochrany, ktorí mu ju
poskytnú v nevyhnutnom rozsahu.
2) Účelom predbežnej konzultácie je najmä
a) vysvetlenie podmienok na uplatnenie nároku na poskytnutie právnej ochrany,
b) oboznámenie sa s prípadom a poskytnutie základnej právnej rady,
c) pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej ochrany (ďalej len
„žiadosť“).
3) ZO OZP v SR alebo podpredseda OZP v SR, zodpovedný za úsek právnej
ochrany, pri predbežnej konzultácii upozorní žiadateľa na možnosť požiadať
o predbežné poskytnutie právnej ochrany podľa § 8, ak na základe oboznámenia
sa s prípadom je zrejmé, že tu hrozí nebezpečenstvo pre zmeškanie lehoty.

1)

napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
prác vo verejnom zákone v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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§7
Konanie o poskytnutí právnej ochrany
1) Konanie o poskytnutí právnej ochrany (ďalej len „konanie“) sa začína podaním
písomnej žiadosti doloženej dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené
v žiadosti, ktorú podáva žiadateľ. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko
žiadateľa, dátum narodenia, služobné zaradenie, jeho trvalý alebo prechodný
pobyt, údaje podľa § 5 a všetky meritórne rozhodnutia súvisiace s vecou, pre
ktorú žiada o právnu ochranu, údaje k advokátovi, ak si ho žiadateľ vybral vopred
sám, kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo osobného účtu v banke, na ktorý
budú žiadateľovi zasielané úhrady súvisiace so schválenou právnou ochranou,
čestné prehlásenia (prílohy č. 2 a 3). Na výzvu ZO OZP v SR žiadateľ
v primeranej lehote určenej ZO OZP v SR (najmenej 7 dní) doplní ďalšie údaje
a doklady týkajúce sa skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku na
poskytnutie právnej ochrany.
2) Žiadateľ podáva žiadosť u ZO OZP v SR, v ktorej je členom.
3) Žiadateľ je povinný pri predbežnej konzultácii, v žiadosti ako aj v jej prílohách
uvádzať úplné a pravdivé údaje.
4) ZO OZP v SR po oboznámení sa so žiadosťou spracuje odôvodnené stanovisko
ako podklad pre rozhodnutie Predsedníctva OZP v SR. Žiadosť a stanovisko ZO
OZP v SR so všetkými prílohami zašle podpredsedovi OZP v SR, zodpovednému
za úsek právnej ochrany, v lehote do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti.
5) V prípade, že žiadosť spĺňa všetky predpísané náležitosti podľa ods. 1 až 3,
vrátane odôvodneného stanoviska ZO OZP v SR podľa ods. 4, podpredseda
OZP v SR, zodpovedný za úsek právnej ochrany, predloží žiadosť na
rozhodnutie Predsedníctvu OZP v SR na najbližšom zasadnutí Predsedníctva
OZP v SR.
6) Predsedníctvo OZP v SR po preskúmaní žiadosti rozhodne o poskytnutí právnej
ochrany alebo v odôvodnenom prípade o neposkytnutí právnej ochrany.
7) Rozhodnutie Predsedníctva OZP v SR sa vyhotovuje v písomnej forme, musí
obsahovať odôvodnenie rozhodnutia a poučenie o možnosti jeho preskúmania
súdom. Rozhodnutie sa doručuje do 30 dní odo dňa rozhodnutia žiadateľovi
a ZO OZP v SR. Proti rozhodnutiu Predsedníctva OZP v SR o žiadosti nie je
prípustné odvolanie.
8) Predsedníctvo OZP v SR poskytuje právnu ochranu len pre jednu inštanciu.
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§8
Predbežné poskytnutie právnej ochrany
1) Žiadateľ, u ktorého hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty, môže zároveň so
žiadosťou požiadať ZO OZP v SR o predbežné poskytnutie právnej ochrany.
Predbežnú právnu ochranu ZO OZP v SR poskytne bez zbytočného odkladu za
predpokladu splnenia podmienok uvedených v § 5.
2) Rozhodnutie ZO OZP v SR o predbežnom poskytnutí právnej ochrany sa
vyhotovuje v písomnej forme, musí obsahovať odôvodnenie rozhodnutia
a poučenie o možnosti jeho preskúmania súdom. Zároveň musí obsahovať aj
poučenie žiadateľa o záväzku vyúčtovania a vrátenia finančných prostriedkov
poskytnutých v dobe trvania predbežného poskytnutia právnej ochrany, ak
Predsedníctvo OZP v SR v konaní o poskytnutí právnej ochrany rozhodne o jej
neposkytnutí. Rozhodnutie sa doručuje do 3 dní odo dňa rozhodnutia žiadateľovi
a podpredsedovi OZP v SR, zodpovednému za úsek právnej ochrany. Proti
rozhodnutiu ZO OZP v SR nie je prípustné odvolanie.
3) Predsedníctvo OZP v SR môže na základe písomnej žiadosti odpustiť vrátenie
finančných prostriedkov.
§9
Zastupovanie a súčinnosť s advokátom
1) Predsedníctvo OZP v SR vedie zoznam vybraných advokátov, ktorí sú ochotní
zastupovať členov OZP v SR. Zoznam je k dispozícii na internetovej stránke OZP
v SR.
2) Oprávnená osoba je povinná vyberať advokáta tak, aby bola zabezpečená
efektívnosť vynakladaných finančných prostriedkov.
3) Oprávnená osoba uzavrie s advokátom iba takú zmluvu, kde bude odmena
advokáta určená tarifnou odmenou.2)
4) Ak oprávnená osoba neudelí plnomocenstvo na úkony súvisiace s poskytovaním
právnej ochrany advokátovi alebo ak udelené plnomocenstvo odvolá, musí
písomne uviesť dôvody svojho konania a bezodkladne toto doručiť
podpredsedovi OZP v SR, zodpovednému za úsek právnej ochrany.
5) Oprávnená osoba uzavrie s advokátom iba takú zmluvu, v ktorej bude uvedené,
že si oprávnená osoba v prípade úspešného ukončenia právnej ochrany uplatní
náhradu trov konania a právneho zastupovania.
2)

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov
za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov
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6) Oprávnená osoba je povinná poskytovať súčinnosť advokátovi, ktorý po úspešnej
právnej ochrane vymáha trovy konania voči účastníkovi, ktorý bol v konaní
neúspešný. Ak oprávnená osoba neposkytuje súčinnosť advokátovi, je
povinnosťou ZO OZP v SR prijať opatrenia pre nápravu stavu .
§ 10
Povinnosti oprávnenej osoby
1) Oprávnená osoba je povinná písomne oznámiť podpredsedovi OZP v SR,
zodpovednému za úsek právnej ochrany, zmeny všetkých skutočností
rozhodujúcich pre trvanie nároku na poskytovanie právnej ochrany do 7 dní odo
dňa, keď sa o nich dozvedela.
2) Oprávnená osoba je povinná poskytovať ZO OZP v SR, podpredsedovi OZP
v SR, zodpovednému za úsek právnej ochrany, alebo advokátovi potrebnú
súčinnosť.
3) Oprávnená osoba je povinná na výzvu podpredsedu OZP v SR, zodpovednému
za úsek právnej ochrany, preukázať skutočnosti preukazujúce trvanie nároku na
poskytovanie právnej ochrany do 7 dní odo dňa doručenia výzvy, ak
podpredseda OZP v SR, zodpovedný za úsek právnej ochrany, neurčil dlhšiu
lehotu. Vo výzve musí byť upozornená na možnosť zrušenia poskytovania
právnej ochrany v prípade nepreukázania skutočností na trvanie nároku.
4) Oprávnená osoba je povinná po obdržaní faktúry za vykonané právne služby
advokátom v rámci poskytnutej právnej ochrany túto zaslať podpredsedovi OZP
v SR, zodpovednému za úsek právnej ochrany.
5) Oprávnená osoba je povinná podpredsedovi OZP v SR, zodpovednému za úsek
právnej ochrany, predložiť:
 fotokópiu zmluvy s advokátom,
 originály faktúr alebo iných účtovných dokladov od advokátskej kancelárie,
 pri skončení právnej ochrany kópiu meritórneho rozhodnutia o skončení
právnej ochrany.
§ 11
Poplatok do fondu právnej ochrany
Každá ZO OZP v SR je povinná každý rok, najneskôr do konca mesiaca
február, uhradiť ročný poplatok do fondu právnej ochrany vo výške 1,70 EUR za
jedného člena. Za novoprijatého člena OZP v SR bez ohľadu na to, v ktorom mesiaci
ho prijala za člena OZP v SR je povinná ZO OZP v SR uhradiť poplatok do fondu
právnej ochrany vo výške 1,70 EUR najneskôr v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci,
v ktorom nového člena ZO OZP v SR prijala.
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§ 12
Financovanie nákladov právnej ochrany
1) Finančné náklady spojené s poskytovaním právnej ochrany sa hradia z fondu
právnej ochrany OZP v SR na bankový účet oprávnenej osoby a schvaľuje ich
Predsedníctvo OZP v SR po preskúmaní správnosti vyúčtovania podľa
príslušného právneho predpisu.2)
2) Rozhodnutie Predsedníctva OZP v SR o úhrade finančných nákladov oprávnenej
osobe sa schvaľuje uznesením.
3) Ak Predsedníctvo OZP v SR nerozhodne o úhrade finančných nákladov vo výške
podľa predloženej faktúry za vykonané právne služby advokátom, vydá o tom
rozhodnutie. Rozhodnutie sa vyhotovuje v písomnej forme, musí obsahovať
odôvodnenie rozhodnutia a poučenie o možnosti jeho preskúmania súdom.
Rozhodnutie sa doručuje do 30 dní odo dňa rozhodnutia oprávnenej osobe a ZO
OZP v SR. Proti rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

§ 13
Zrušenie poskytovania právnej ochrany
1) Predsedníctvo OZP v SR môže rozhodnúť o zrušení poskytovania právnej
ochrany, ak
a) oprávnená osoba neposkytuje ZO OZP v SR, podpredsedovi OZP v SR,
zodpovednému za úsek právnej ochrany alebo advokátovi potrebnú
súčinnosť,
b) v priebehu poskytovania právnej ochrany vyjde najavo, že oprávnená osoba
už nespĺňa podmienky priznania nároku na právnu ochranu podľa § 5,
c) oprávnená osoba do 7 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o poskytnutí
právnej ochrany neuzavrie s advokátom zmluvu alebo bezdôvodne neudelí
plnomocenstvo
advokátovi
alebo
bezdôvodne
odvolá
udelené
plnomocenstvo advokátovi,
d) vyjde najavo, že právna ochrana bola poskytnutá na základe nepravdivých
alebo neúplných údajov,
e) oprávnená osoba nevyhovie výzve podľa § 7 ods. 1,
f) vyjdú najavo skutočnosti, ktoré usvedčujú oprávnenú osobu z úmyselných
prieťahov v prípravnom konaní alebo konaní pred súdom alebo v konaní
o priestupkoch.
2) Rozhodnutie sa vyhotovuje v písomnej forme, musí obsahovať odôvodnenie
rozhodnutia a poučenie o možnosti jeho preskúmania súdom. Rozhodnutie sa
doručuje do 30 dní odo dňa rozhodnutia oprávnenej osobe a ZO OZP v SR. Proti
rozhodnutiu o zrušení poskytovania právnej ochrany nie je prípustné odvolanie.
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§ 14
Návratnosť
vynaložených finančných prostriedkov
1) Ak je oprávnená osoba v spore úspešná, je povinná neodkladne vykonať všetky
úkony smerujúce k vráteniu vynaložených finančných prostriedkov na právnu
ochranu v prospech OZP v SR.
2) Úkony súvisiace s vymáhaním trov konania sú posudzované ako konanie v rámci
jednej inštancie.
3) Oprávnená osoba je povinná finančné prostriedky (trovy súdneho konania
a právneho zastupovania), ktoré obdrží na základe meritórnych rozhodnutí súdov
v súvislosti s poskytovanou právnou ochranou, vrátiť bezodkladne do fondu
právnej ochrany OZP v SR.
4) Predchádzajúce zásady uplatňovania návratnosti finančných prostriedkov sa
použijú primerane aj v priestupkovom konaní.

§ 15
Informačný tok
1) Podpredseda OZP v SR, zodpovedný za úsek právnej ochrany, predkladá na
každom zasadnutí Rady predsedov OZP v SR priebežnú informáciu o stave
poskytovania právnej ochrany členov OZP v SR za obdobie od
predchádzajúceho zasadnutia Rady predsedov OZP v SR.
2) Podpredseda OZP v SR, zodpovedný za úsek právnej ochrany, poskytne na
základe žiadosti ZO OZP v SR informáciu o stave právnej ochrany jej člena.

§ 16
Záverečné ustanovenia
Tento Štatút právnej ochrany členov OZP v SR nadobúda platnosť a účinnosť
dňom 24.06.2016.
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Príloha č. 1
(Vzor žiadosti o poskytnutie právnej ochrany)
titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, služobné zaradenie
___________________________________________________________________

Základná organizácia OZP v SR č. x/y
(adresa ZO)
Bratislava 1. júla 2016

Vec
Žiadosť o poskytnutie právnej ochrany – zaslanie
Horeuvedený Jozef Mrkvička Vás týmto podľa § 7 ods. 1 Štatútu právnej
ochrany členov OZP v SR žiadam poskytnutie právnej ochrany, pretože dňa 04. 05.
2016 mi bolo vznesené obvinenie pre trestný čin........(popis skutku) a som členom
OZP v SR a riadne si plním všetky povinnosti člena OZP v SR. (do žiadosti sa ďalej
uvádzajú všetky požiadavky uvedené v § 7 ods. 1)
Odôvodnenie žiadosti:

Prílohy: 1/3

meno a priezvisko
podpis
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Príloha č. 2
(Vzor čestného prehlásenia )
titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, služobné zaradenie
___________________________________________________________________
V....................... dňa........

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Horeuvedený Jozef Mrkvička týmto čestne prehlasujem, že v prípade ak
budem úspešný v poskytnutej právnej ochrane, tak bezodkladne vrátim na účet
právnej ochrany OZP v SR všetky finančné prostriedky súvisiace s právnou
ochranou, ktoré mi budú priznané meritórnym rozhodnutím príslušného súdu.

meno a priezvisko
podpis
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Príloha č. 3
(Vzor čestného prehlásenia pri trestnom (priestupkovom) konaní)
titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, služobné zaradenie
___________________________________________________________________
V....................... dňa........

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Horeuvedený Jozef Mrkvička týmto čestne prehlasujem, že konanie, ktoré sa
mi kladie za vinu, podľa uznesenia vyšetrovateľa SKIS xxxx pod ČVS: xxxxxxx som
nespáchal.

meno a priezvisko
podpis
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Príloha č. 4
(Vzor stanoviska o poskytnutí právnej ochrany)

ODBOROVÝ ZVÄZ POLÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Základná organizácia OZP v SR č. x/y
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
_______________________________________________________
Č. p.: OZ-9-18/2016
Bratislava, 03.07.2016

STANOVISKO
Základná organizácia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike (ďalej
len „OZP v SR“) č. x/y podľa § 7 ods. 5 Štatútu právnej ochrany členov OZP v SR na
zasadnutí výboru dňa 03.07.2016 vo veci konania o poskytnutí právnej ochrany člena
Základnej organizácie OZP v SR č. x/y
Jozef MRKVIČKA, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxx, služobne
zaradený xxxxxxxxxxxxx (ďalej len „menovaný“),
ktorý dňa 01.07.2016 písomne požiadal Základnú organizáciu OZP v SR č. x/y
z dôvodu, že dňa 10.06.2016 bolo menovanému uznesením vyšetrovateľa SKIS xxxx
pod ČVS: xxxxxxx vznesené obvinenie podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku za
zločin nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami podľa § 294 ods. 1,
ods. 2 Trestného zákona
doporučuje
p o s k y t n u t i e právnej ochrany Jozefovi Mrkvičkovi.
Odôvodnenie
Dňa 01.07.2016 si menovaný podal žiadosť o poskytnutie právnej ochrany,
v ktorej uviedol že dňa ......mu bolo vznesené obvinenie zo spáchania trestného činu
Menovaný ďalej doložil nasledujúce dokumenty, z ktorých vyplýva ...........
Vzhľadom na to, že menovaný si splnil všetky podmienky podľa Štatútu
právnej ochrany členov OZP v SR, ZO OZP v SR č. x/y po preskúmaní všetkých
dokumentov doporučuje poskytnutie právnej ochrany žiadateľovi Jozefovi Mrkvičkovi

predseda
ZO OZP v SR č. x/y
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Príloha č. 5
(Vzor rozhodnutia o predbežnom poskytnutí právnej ochrany)

ODBOROVÝ ZVÄZ POLÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Základná organizácia OZP v SR č. x/y
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
_______________________________________________________
Č. p.: OZ-9-18/2016
Bratislava, 03.07.2016

ROZHODNUTIE
Základná organizácia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike (ďalej
len „OZP v SR“) č. x/y podľa § 8 ods. 1 Štatútu právnej ochrany členov OZP v SR na
zasadnutí výboru dňa 03.07.2016 vo veci konania o predbežnom poskytnutí právnej
ochrany člena Základnej organizácie OZP v SR č. x/y
Jozef MRKVIČKA, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxx, služobne
zaradený xxxxxxxxxxxxx (ďalej len „menovaný“),
ktorý dňa 01.07.2016 písomne požiadal Základnú organizáciu OZP v SR č. x/y
z dôvodu, že dňa 10.06.2016 bolo menovanému uznesením vyšetrovateľa SKIS xxxx
pod ČVS: xxxxxxx vznesené obvinenie podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku za
zločin nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami podľa § 294 ods. 1,
ods. 2 Trestného zákona
rozhodlo
o p r e d b e ž n o m p o s k y t n u t í právnej ochrany.
Odôvodnenie
Dňa 01.07.2016 si menovaný podal žiadosť o poskytnutie právnej ochrany,
v ktorej uviedol že dňa ......mu bolo vznesené obvinenie zo spáchania trestného činu
Menovaný ďalej doložil nasledujúce dokumenty, z ktorých vyplýva ...........
Vzhľadom na to, že menovaný si splnil všetky podmienky podľa Štatútu
právnej ochrany členov OZP v SR, je predbežné poskytnutie právnej ochrany
o d ô v o d n e n é.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie. Menovaný si je
vedomý, že ak Predsedníctvo OZP v SR v konaní o poskytnutí právnej
ochrany rozhodne o jej neposkytnutí, je povinný vrátiť finančné
prostriedky poskytnuté v dobe trvania predbežného poskytnutia právnej
ochrany na fond právnej ochrany OZP v SR. Odvolanie je preskúmateľné
súdom.

predseda
ZO OZP v SR č. x/y
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