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Zásady poskytování právních služeb
V Praze 15.1.2014

Vážení zástupci národních sportovních svazů,
zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot
sdružených v České unii sportu,
v souvislosti s frekventovanými dotazy, potřebami členů ČUS a kapacitními možnostmi Legislativně právního
odboru ČUS, byla počínaje 1.6.2013 stanovena pravidla pro poskytování právních služeb. Jedná se především
o rozsah a formu služeb, a v určitých případech o ceník a lhůty úhrady služeb.
Po vyhodnocení šestiměsíční praxe, kdy se zavedená pravidla osvědčila, bylo rozhodnuto zásady nijak
neupravovat a nadále poskytovat právní služby podle jimi stanoveného režimu. Upravuje se pouze ceník
poskytovaných právních služeb, a to s platností od 1.2.2014, přičemž cena zůstává oproti cenám obvyklým
stále velmi nízká a pro sdružené subjekty akceptovatelná. Nadále platí, že jednoduché dotazy zpoplatněny
nejsou.
Rozsah služby :
- zodpovězení dotazů
- zasílání vzorových dokumentů
- služby obecného charakteru využitelné i pro ostatní subjekty (zveřejněny na webu)
- zpracování odborných stanovisek a konkrétních dokumentů
- osobní konzultace v rozsahu maximálně 1 hodiny
Zastupování u soudů a složitější kauzy budou řešeny případ od případu ve spolupráci s externí advokátní
kanceláří, se kterou bude dle dohody s klientem zajištěn individuální režim.
Forma :
- písemné či e-mailové dotazy
- telefonické pouze v rámci již zodpovězeného písemného dotazu k doupřesnění
Ceník :
- služby obecného charakteru s využitím pro ostatní subjekty jsou zpracovávány zdarma
- 200,- až 500,- Kč podle náročnosti dotazu či požadavku na písemné zpracování
Rozhodnutí o zpoplatnění služeb je v kompetenci vedoucí LPO Mgr. Petrusové, se kterou je nutné se na
rozsahu služby konkrétně domluvit.
Lhůty :
Vzhledem k tomu, že právní služby jsou jedny z nejvyužívanějších služeb a možnosti právního oddělení jsou
omezené, je nutné očekávat odpověď na dotazy v delším časovém úseku (každá písemná odpověď je
podložena prostudováním podkladů a k tomu příslušných vyhlášek či zákonů) :
- standardně 3 týdny
- výjimečně 2 týdny
Úhrada :
- fakturace
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