
Seznam příloh

1. Isaac Moillon: Saint Yves défendant les pauvres. XVII. stol. 
Zdroj: <http://www.chezfoucart.com/IMG/jpg/90391624saint-yves-defendant-les-
pauvres-isaac-moillon-17e-jpg-2.jpg>.

2. Pečeti právnických fakult s motivy sv. Iva: Univerzita Trevír. Univerzita 
v Kolíně nad Rýnem.
Zdroj: <http://www.unitrier.de/index.php?id=14613&L=0&no_cache=1&sword_list[0]
=juristische&sword_list[1]=fakult%C3%A4t>;
<http://www.jura.uni-koeln.de/ vorstellung.html#c3160>.

3. Rektorátní kostel Sant´Ivo alla Sapienza v Římě. 
Zdroj: <http://www.amatilibri.it/QuintoCielo_Iniziative.htm>.

4. Slavnostní pouť právníků ke sv. Ivovi „Le Grand Pardon de Saint Yves“ 
v Tréguieru, 2007.
Zdroj:  <http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Photos-du-Pardon-de-Saint-Yves?
lang=fr>.

5. Formulář pro podávání žádostí o právní pomoc v zahraničí.
Dodatek k doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Rec(2005)15.
Zdroj:  <http://www.radaevropy.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_details
&gid= 61&Itemid=97>

6. Vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci 
Evropské unie – Formulář pro žádosti o právní pomoc v jiném členském státě 
Evropské unie. 
Příloha č. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 279/2006 Sb.

7. Vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech 
v rámci Evropské unie – Formulář pro postoupení žádosti o poskytnutí právní 
pomoci.
Příloha č. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 279/2006 Sb.

8. Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození 
od soudních poplatků a ustanovení zástupce.
Vzor 060 o. s. ř. dle sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. 126/2009-OD-Org 
ze dne 17. 6. 2009

9. Žádost o určení advokáta podle § 18/2 zák. č. 85/96 Sb. ve znění zákona 
č. 79/2006 Sb. 
Zdroj: < http://www.cak.cz/assets/files/1680/form_zadost.rtf>.

10. Prohlášení o příjmových a majetkových poměrech pro určení advokáta Českou 
advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou 
odměnu podle § 18 odst. 2, 3 a 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 
pozdějších předpisů.
Zdroj: <http://www.cak.cz/assets/files/1680/form_prohlaseni.rtf>.



11. Územní působnost kanceláří Centra právnej pomoci.
Zdroj: <http://www.legalaid.sk/system/files/cpp_mapka_sr_-_velka.jpg>.

12. Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci.
Příloha vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 544/2005 Z. z. 

13. Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen.
Zdroj:  <http://www.justizportal.niedersachsen.de/ps/tools/download.php?file=/live/
institution/dms/mand_50/psfile/docfile/16/JV205_Erkl4bf10e22b078a.pdf&name=Erkla
erung_ueber_die_persoenlichen_und_wirtschaftlichen_Verhaeltnisse_bei_Prozesskoste
nhilfe_JV_205_-_805&disposition=attachment>
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Příloha č. 5

FORMULÁŘ PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PRÁVNÍ POMOC V ZAHRANIČÍ

POKYNY 

1. Před vyplněním formuláře si laskavě tyto pokyny pečlivě přečtěte.

2. Je nutno uvést všechny požadované informace v tomto formuláři.
3. Jakákoliv nepřesná, nesprávná či neúplná informace může zpracovávání této 

žádosti zpozdit.

4. Poskytování falešných či neúplných informací v této žádosti může vést 
k negativním právním dopadům, např. tato žádost o právní pomoc může být 
zamítnuta nebo se můžete vystavit obžalobě z trestného činu.

5. K žádosti prosím přiložte veškeré doplňující a podpůrné dokumenty.

6. Laskavě si uvědomte, že tato žádost neovlivní časové lhůty, které je třeba dodržovat 
s ohledem na zahájení soudního řízení či na předložení odvolání.

7. Na žádosti prosím uveďte datum, podepište ji a odešlete příslušnému orgánu podle 
následných pokynů:

o 7.a. Můžete si vybrat, kterému příslušnému předávajícímu orgánu členského státu, 
v němž pobýváte, žádost odešlete. Tento orgán pak předá žádost příslušnému orgánu 
daného členského státu. Rozhodnete-li se postupovat touto cestou, laskavě vyznačte 
následující údaje:

Název příslušného orgánu ve Vašem členském státu, kde pobýváte:

Adresa:

Telefon/Fax/E-mail:

o 7.b. Svou žádost můžete odeslat přímo příslušnému orgánu jiného členského státu, 
pokud víte, který orgán je příslušný. Rozhodnete-li se postupovat touto cestou, laskavě 
vyznačte následující údaje:

Název daného orgánu:

Adresa:

Telefon/Fax/E-mail:

Rozumíte oficiálnímu jazyku nebo jednomu z jazyků této země?

o ANO Laskavě označte platnou variantu:
o NE



Pokud nikoliv, ve které jazyce je možno s Vámi o právní pomoci komunikovat?
A. Podrobné údaje o žadateli právní pomoci:

A.1. Pohlaví:         O Muž O Žena

Jméno a příjmení (či obchodní název, pokud platí):

Místo a datum narození:

Státní příslušnost:

Typ průkazu totožnosti a jeho číslo:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

A.2. Podrobné údaje o osobě zastupující žadatele, je-li žadatel nezletilý nebo k soudním 
úkonům nezpůsobilý:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

A.3. Podrobné údaje o žadatelově právním zástupci (právník, zástupce ...)

O  ve členském státě žadatelova pobytu:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

O  ve členském státě, kde má být právní pomoc poskytnuta:



Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

B. Informace týkající se sporu, pro nějž je právní pomoc požadována:

Laskavě přiložte veškeré doplňující a podpůrné dokumenty

B.1. Charakter sporu (např. rozvod, spor o opatrovnictví dítěte, zaměstnanecký, 
obchodní, spotřebitelský spor atd.)

B.2. Hodnota sporu, pokud lze předmět sporu vyjádřit finanční hodnotou (laskavě 
vyznačte použitou měnu) 

B.3. Popis okolností sporu, včetně místa a dat týkajících se skutkové podstaty sporu, 
a jakékoliv důkazy (např. svědkové):

C. Podrobnosti řízení:

Laskavě přiložte kopie veškerých dodatečných a podpůrných dokumentů

C.1. Jste strana žalující či žalovaná? 
Uveďte důvod své žaloby či žaloby proti Vám:

Jméno a kontaktní data odpůrce:  

C.2. Uveďte zvláštní důvody, pokud existují, proč požadujete naléhavý postup v této 
žádosti, např. časové lhůty, které je nutno k zahájení řízení dodržet:

C.3. Žádáte plnou právní pomoc nebo jen její část?
Pokud žádáte jen o část právní pomoci, laskavě uveďte, co by měla zahrnovat: 

C.4. Laskavě uveďte, zda je právní pomoc potřeba k získání:

O poradenství ještě před zahájením soudního řízení

O pomoci (poradenství a/nebo zastupování) v rámci mimosoudního řízení

O pomoci (poradenství a/nebo zastupování) v rámci předpokládaného soudního řízení

O pomoci (poradenství a/nebo zastupování) v rámci pokračujícího soudního řízení. 
Pokud ano, uveďte:

 Registrační číslo:



 Data jednání soudu:

 Název soudu:

 Adresa soudu:

O poradenství a/nebo zastupování v rámci soudního řízení ohledně rozhodnutí, které již 
bylo soudním orgánem učiněno. Pokud ano, uveďte: 

- Název a adresa soudního orgánu

 Datum rozhodnutí:

Charakter případu:      O Odvolání proti rozhodnutí
O Výkon rozhodnutí

C.5. Laskavě uveďte, jaké dodatečné náklady předpokládáte vzhledem k přeshraniční 
povaze případu (překlady spisů, cestovné)?

C.6. Máte k dispozici nějakou formu pojištění nebo jiná práva a prostředky, jež mohou 
plně nebo zčásti pokrýt soudní náklady? Pokud ano, uveďte laskavě podrobnosti:

D. Rodinná situace:

Kolik osob žije ve Vaší domácnosti?
Laskavě uveďte jejich rodinný vztah k Vám (žadateli):

Jméno               Vztah           Datum           Je tato osoba             Je žadatel
a příjmení   k žadateli              narození          finančně závislá         finančně závislý

                (jde-li o děti)          na žadateli?              na této osobě?

            Ano/ne Ano/ne
            Ano/ne Ano/ne

                Ano/ne Ano/ne
            Ano/ne Ano/ne
            Ano/ne Ano/ne

                Ano/ne Ano/ne
            Ano/ne Ano/ne

Existuje nějaká osoba, která je na Vás finančně závislá a jež nežije s Vámi ve společné 
domácnosti? Pokud ano, uveďte podrobnosti:

Jméno a příjmení Vztah k žadateli Datum narození
              (jde-li o děti)

Existuje nějaká osoba, na níž jste finančně závislý/á a která nežije s Vámi ve společné 
domácnosti? Pokud ano, uveďte podrobnosti:

Jméno a příjmení Vztah k žadateli



E. Finanční situace

Poskytněte, prosím, veškeré informace o své osobě (I), o své manželce / manželovi / 
partnerce / partnerovi (II), o jakékoliv osobě, která je na Vás finančně závislá a která 
bydlí s Vámi ve společné domácnosti, (III) či o jakékoliv osobě, na níž jste finančně 
závislý/á a s níž bydlíte ve společné domácnosti (IV).

Pokud dostáváte - kromě výživného - další finanční dávky od osoby, na níž jste 
finančně závislý/á a s níž nebydlíte ve společné domácnosti, uveďte takové dávky 
v kolonce “další příjmy” v E.1.
  
Pokud poskytujete - kromě výživného - další finanční dávky osobě, která je na Vás 
finančně závislá a s níž nebydlíte ve společné domácnosti, uveďte takové dávky 
v kolonce “další výdaje” v E.3.

Je třeba písemně doložit materiální důkazy, např. přiznání o dani z příjmů, potvrzení 
o nároku na státní dávky atd.

Při doplňování informací do níže uvedených tabulek, laskavě uveďte měnu,ve které jsou 
částky udány.

E.1. Průměrný I. Žadatel II. Manžel/ III. Závislé osoby IV.Osoby
měsíční příjem manželka/ podporující

partner/ žadatele/
partnerka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 výdělek:
 obchodní zisk:
 penze:
 výživné:
 státní dávky:
prosím uveďte následující údaje:
1. rodinné přídavky 
a přídavky na bydlení:
2. přídavky v nezaměstnanosti
a dávky sociálního zabezpečení:
kapitálové příjmy (movitá aktiva, 
nemovitý majetek)   
 další příjmy:
Celkem:

E.2. Hodnota I. Žadatel II. Manžel/ III. Závislé osoby IV. Osoba
majetku manželka/ podporující

partner/ žadatele
partnerka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 movitý majetek používaný
jako stálé bydliště:
 jiný movitý majetek:
 pozemky:



 úspory:
 akcie:
 motorová vozidla:
 další aktiva:
Celkem:

E.3. Měsíční I. Žadatel II. Manžel/ III. Závislé osoby IV. Osoba 
výdaje manželka podporující

partner/ žadatele
partnerka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 daň z příjmu:
 příspěvky na soc. zabezpečení:
 místní daně:
 splátky hypotéky:
 nájem a náklady na bydlení:
 školné:
 náklady na děti:
 splátka dluhů:
 splátka půjček:
 výživné na osoby 
v rámci zákonné povinnosti:
 další náklady:
Celkem 

Prohlašuji, že zde uvedené informace jsou pravdivé a úplné, a slibuji, že bez odkladu 
nahlásím orgánům zpracovávajícím tuto žádost jakékoliv změny mé finanční situace.

Datum (místo a čas): Podpis
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Příloha č. 8

P R O H L Á Š E N Í
o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních 

poplatků a ustanovení zástupce

ve věci: 
……………………………………………………………………………………….........

I. OSOBNÍ POMĚRY:
1. Jméno a příjmení: .....................................................………………........…………......
2. Datum narození:...................................................................……………………………
3. Státní občanství: ........................................………………………………………..........
4. Státní příslušnost: ………………………………………………………………………
5. Stav [svobodný(á), ženatý (vdaná), rozvedený(á), ovdovělý(á)]:.......................………
6. Trvalé bydliště: ..............................................................................................……….....
7. Faktické bydliště (je-li odlišné od trvalého): …………………………………………..
8. Telefon, e-mail: ………………………………………………………………………...

II. RODINNÉ POMĚRY:  
9. Počet osob v domácnosti: ………………………………………………………….......
10. Vztah k žadateli: 

Jméno a
přímení

Vztah k žadateli Datum 
narození 
(u dětí)

Je tato osoba 
finančně závislá na 

žadateli?

Je žadatel(ka) 
finančně závislý(á) 

na této osobě?

Ano/Ne Ano/Ne
Ano/Ne Ano/Ne
Ano/Ne Ano/Ne
Ano/Ne Ano/Ne

11. Osoby finančně závislé, jež s žadatelem nežijí ve společné domácnosti:

Jméno a příjmení Vztah k žadateli Datum narození (u dětí)

12. Osoby, na kterých finančně závisíte, jež s Vámi nežijí ve společné domácnosti:

Jméno a příjmení Poměr k žadateli

(O.s.ř. č. 060 - prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od soudních 
poplatků a ustanovení zástupce  - první strana)



III. PŘÍJMY Z PRACOVNÍHO (OBDOBNÉHO) POMĚRU:
     (ze závislé činnosti a funkční požitky)

     Žadatel(ka) uvede všechny své pracovní poměry (včetně vedlejší činnosti, je-li konána 
v pracovním poměru), popřípadě poměry obdobné pracovnímu poměru, a všechny své 
zaměstnavatele. Průměrný  měsíční čistý výdělek žadatele(ky) potvrdí jeho (její) 
zaměstnavatel(é) .

13. Druh pracovního vztahu:…………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………….....
14. Zaměstnavatel(é): ….....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
15. Druh vykonávané práce (pracovní zařazení):…............................................................
....………………………………………………………………………………………….

Potvrzení zaměstnavatele

Potvrzuji, že žadatel(ka).......................................................................................................
má průměrný měsíční čistý výdělek za kalendářní čtvrtletí .............. ve výši ................. Kč. 

V......................... dne............................

                                                 razítko a podpis

Průměrný čistý měsíční výdělek zaměstnavatel vypočte tak, že od průměrného měsíčního hrubého 
výdělku zjištěného za předchozí kalendářní čtvrtletí, k němuž  připočte případné dávky nemocenského 
pojištění vyplacené zaměstnavatelem v tomto období,  odečte zálohu na daň z příjmů fyzických osob, 
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění; záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění  se stanoví podle podmínek a 
sazeb platných v měsíci, v němž se vystavuje potvrzení.

Potvrzení dalších zaměstnavatelů přiložte jako přílohu.

16. Žadatel(ka) není zaměstnán(a) z důvodů : ...................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

IV. PŘÍJMY Z DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ 
POMĚR:
      (z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti)

    Žadatel(ka) uvede všechny dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, podle nichž 
vykonává pracovní činnost v době podání tohoto potvrzení, a všechny své zaměstnavatele. Výši 
odměny za výkon těchto prací potvrdí jeho (její) zaměstnavatel(é).

17. Druh pracovní činnosti: ................................................……………………................
……………………………………………………………………………………………
(O.s.ř. č. 060 - prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od soudních 
poplatků a ustanovení zástupce  - druhá strana)



18. Doba (rozsah) sjednané pracovní činnosti: ...................................……………………
  ...…………………………………………………………………………………………
19. Zaměstnavatel(é): .....................…………………........................................................
.....…………………………………………………………………………………………

Potvrzení zaměstnavatele

Potvrzuji, že odměna žadatele(ky).................................................................................................
z uzavřené dohody *) o pracovní činnosti - *) o provedení práce činí (má podle dohody činit)  
................. Kč. Z této odměny připadá z doby, po kterou má vykonávat pracovní činnost, na 
jeden kalendářní měsíc částka ........................... Kč.

V ......................... dne ............................

                                                             
razítko a podpis

Potvrzení dalších zaměstnavatelů přiložte jako přílohu.

V. PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ 
ČINNOSTI:

    Žadatel(ka) uvede všechny příjmy, které má z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné 
činnosti, jež dosáhl(a) za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení.

20. Druh podnikání (předmět výdělečné činnosti): ………................................................
……………………………………………………………………………………………
21. Obchodní firma fyzické osoby (je-li podnikatelem zapsaným v obchodním 
rejstříku):     
.....................................................................................................……………....................
……………………………………………………………………………………………
22. Výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): ............................... 
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
     
     Základ daně ohledně uvedených příjmů a vyměřenou daň žadatel(ka) doloží pravomocným 
platebním výměrem (platebním výměrem opatřeným doložkou právní moci) orgánu 
vykonávajícího správu daně za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení, 
který přiloží jako přílohu.

VI. PŘÍJMY Z HMOTNÉHO A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:
     
     Žadatel(ka) uvede všechny příjmy, které pobírá z hmotného zabezpečení uchazečů o 
zaměstnání, důchodového pojištění, nemocenského pojištění (s výjimkou dávek vyplácených 
zaměstnavatelem) a státní sociální podpory v době podání tohoto prohlášení.

(O.s.ř. č. 060 - prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od soudních 
poplatků a ustanovení zástupce  - třetí strana)



23.  Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání 
- druh dávky: …………………………………………………………………… 

….............................................................................……………………………
- ……………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………
-    výše dávky měsíčně: ...........................................… Kč

24. Dávky důchodového pojištění 
- druh dávky: .......................................................…………………………………

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

- výše dávky měsíčně: ........................................... Kč

25. Dávky nemocenského pojištění 
- druh dávky: .......................................................…………………………………

……………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………..........

- od kdy a do kdy byla (je) pobírána ....................................... …………..……….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

      -      výše vyplacené dávky: ............................................... Kč

26. Dávky státní sociální podpory 
- druh dávky: ..........................................................……………………………….

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

       -     výše dávky měsíčně: ................................................... Kč

27. Dávky pomoci v hmotné nouzi
- druh dávky:……………………………………………………………………. 
- výše vyplacené dávky: ………………………………. Kč

      Druh a výši dávky žadatel(ka) doloží pravomocným rozhodnutím (rozhodnutím opatřeným 
doložkou právní moci) o přiznání dávky nebo potvrzením plátce příslušné dávky, která přiloží 
jako přílohu.

VII.  DALŠÍ PŘÍJMY:
         (příjmy uvedené v ustanoveních § 8 až 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

     Žadatel(ka) uvede všechny příjmy uvedené v ustanoveních § 8 až 10 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které dosáhl(a) za poslední zdaňovací období 
před podáním tohoto prohlášení.

28. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů
-   výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): .................................. 
.............................................................................................................................................
(O.s.ř. č. 060 - prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od soudních 
poplatků a ustanovení zástupce  - čtvrtá strana)



29. Příjmy z pronájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů 
-   výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně):........................... 
.............................................................................................................................................

30. Ostatní příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, podle  § 10 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
- výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): 
……………………………………………………………………………………….........

      Základ daně ohledně uvedených příjmů a vyměřenou daň žadatel(ka) doloží pravomocným 
platebním výměrem (platebním výměrem opatřeným doložkou právní moci) orgánu
vykonávajícího správu daně za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení,  
který přiloží jako přílohu.

VIII. OSOBNÍ MAJETEK:
    (nemovitosti, byty a nebytové prostory ve vlastnictví, movité věci, například 
motorová 
    vozidla, cennosti, cenné papíry, úspory apod.)

     Žadatel(ka) uvede veškerý majetek větší hodnoty, který mu patří (včetně majetku, jenž má se 
svým manželem ve společném jmění) v době podání tohoto prohlášení a uvede rovněž všechny 
příjmy nebo výnosy (včetně naturální plnění) z tohoto majetku. Pokud žadatel(ka) příjmy či 
výnosy majetku nemá, výslovně to uvede.  
Je třeba uvést přibližnou hodnotu tohoto majetku,  u nemovitostí uvést katastrální území a číslo 
listu vlastnictví nebo popisná a parcelní čísla, u motorových vozidel RZ a rok výroby, u úspor 
uvést zůstatky na účtech (včetně čísel účtů a označení peněžního ústavu). 

31. Majetek větší hodnoty: ................................................................................................ 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

IX. VÝDĚLKOVÉ A MAJETKOVÉ POMĚRY MANŽELA/DRUHA 
ŽADATELE:

      Žadatel(ka) uvede výdělkové a majetkové poměry svého manžela nebo druha, s nímž žije ve 
společné domácnosti.

32. Jméno a příjmení: ..........................…………...............................................................
      Datum narození: ....................................………………………………………………
      Zaměstnavatel: ...................................................................................................….......
      Průměrná čistá měsíční mzda za předcházející kalendářní čtvrtletí: ............…….. Kč
      Výše příjmu z podnikatelské činnosti za poslední zdaňovací období: .................... Kč
      
      (O.s.ř. č. 060 - prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od soudních 
poplatků a ustanovení zástupce  - pátá strana)



Pobírá důchod ve výši: .................................................................................................. Kč
Jiné příjmy (druh a výše): ................................................................................……...........
……………………………………………………………………………………….........

Majetkové poměry manžela/druha (nemovitosti, byty a nebytové prostory ve 
vlastnictví a věci movité): ............................................................................................
………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..

X. ZÁVAZKY:

     Žadatel(ka) uvede veškeré své měsíční výdaje, jejichž výši je třeba doložit. 

33. Mám tyto vyživovací povinnosti:

Jméno, 
příjmení

a rok narození
oprávněného

Příbuzenský 
poměr

Žije ve 
společné 

domácnosti

Výše 
vlastního 
příjmu

Výše 
povinnosti 
měsíčně 
určená
soudem

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

34. Mám tyto dluhy a půjčky:

Věřitel Výše Důvod vzniku Výše měsíční 
splátky

Splatnost

35. Dále mám tyto výdaje: 
- daně - výše měsíčně ………………………………………………………. Kč 
- sociální pojištění - výše měsíčně …………………………………………. Kč 

(O.s.ř. č. 060 - prohlášení o majetkových  a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od soudních poplatků a 
ustanovení zástupce - šestá strana) 



- zdravotní pojištění - výše měsíčně ……………………………………….. Kč 
- místní poplatky - výše měsíčně …………………………………………... Kč 
- hypotéky - výše měsíčně …………………………………………………. Kč 
- nájemné - výše měsíčně ………………………………………………….. Kč 

XI. JINÉ OKOLNOSTI, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA OSVOBOZENÍ:
  (výdělkové možnosti žadatele, nepříznivý zdravotní stav, déle trvající nemoc 
v rodině, apod.)

Žadatel(ka) uvede další okolnosti, které nejsou obsaženy pod body II. až X. a které 
podle jeho (jejího) názoru mohou mít vliv na rozhodování soudu o přiznání osvobození od 
soudních poplatků a ustanovení zástupce.

36. .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

37. V případě žádosti o ustanovení zástupce, není-li žaloba dosud podána, uveďte 
povahu sporu, hodnotu sporu a popis okolností sporu………………………………… 
…………………….………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………… 

38. Vztahuje se na mne nějaká forma pojištění či jiná práva nebo prostředky, které by 
mohly krýt náklady řízení nebo jejich část ……………………………..……………....
…………………..............................................................................................................
…………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………

      Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl(a), jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) 
žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na rozhodování soudu o osvobození od 
soudních poplatků a  ustanovení zástupce. 

V .............................................. dne ................................................
                   

                                                                                         
..........................................
                                                                                                       podpis

Přílohy:

(O.s.ř. č. 060 - prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od soudních 
poplatků a ustanovení zástupce - sedmá strana)



Upozornění: Žadatel(ka) o osvobození od soudních poplatků tento dotazník řádně a úplně vyplní, dá si od 
svého (svých) zaměstnavatele(ů) vystavit potvrzení k bodům III. a IV. a spolu s přílohami jej odevzdá 
soudu, u něhož žádá o osvobození od soudních poplatků.

Potvrzení je třeba dát si vystavit a přílohy přiložit jen tehdy, uvádí-li žadatel(ka), že má 
příslušné příjmy.

_________________
*) nehodící se škrtněte

(O.s.ř. č. 060 - prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od soudních 
poplatků a ustanovení zástupce - sedmá strana)



Příloha č. 9

Datum doručení ČAK:……………….. číslo 
jednací:……………..

    ŽÁDOST
o určení advokáta podle § 18/2 zák.č. 85/96 Sb. ve znění zákona č. 79/2006 Sb.

______________________________________________________________________
_____

Jméno, příjmení, rok narození: ………………………………………………………

Adresa: .……………………………………………………..………………………….

Zaměstnání: …………………………………..……………………………………….

Označení právní věci: ………………………………………..........................................
……………………………………………………………………………………………
….......……………………………………………………………………………………

Jména dvou advokátů, kteří odmítli právní službu 
poskytnout
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Rozhodnutí soudu o žádosti o ustanovení zástupce č.j./ze 
dne:..............................................

a) žádosti o ustanovení zástupce soudem vyhověno
b) žádost o ustanovení zástupce soudem zamítnuta
c) nelze zástupce soudem ustanovit 

(pozn.: hodící se zakroužkujte)

Je-li předmětem  právní služby mimořádný opravný prostředek nebo ústavní stížnost, 
uveďte datum doručení posledního rozhodnutí soudu. 

Přílohy:
1) Prohlášení o příjmových a majetkových poměrech pro určení advokáta ČAK dle 
vyhl. č. 275/2006 Sb.
2) kopie rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce soudem (bylo-li 
vydáno)
3) doklady prokazující příjmové a majetkové poměry žadatele
4) další doklady k prokázání důvodnosti žádosti

Datum: …………………….
…………………………………………

(vlastnoruční podpis)



Příloha č. 10

PROHLÁŠENÍ

o příjmových a majetkových poměrech pro určení advokáta Českou advokátní komorou 
k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu podle § 18 odst. 2, 3 a 
5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů:

POKYNY

1. Než začnete vyplňovat  prohlášení, přečtěte si pozorně následující pokyny.
2. Nezapomeňte poskytnout veškeré požadované údaje.
3. Nepřesné, nesprávné nebo neúplné údaje mohou způsobit prodlení ve vyřizování 

vaší žádosti.
4. Nepravdivé nebo neúplné údaje mohou mít negativní právní následky jako např. 

zamítnutí žádosti či právní postih.
5. Přiložte všechny nezbytné doklady nebo jejich kopie.
6. Vyplněnou žádost  podepište, uveďte datum  a předejte ji České advokátní 

komoře, pobočce v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno

A. Údaje týkající se žadatele o poskytnutí právních služeb

A.1.    Pohlaví: □ muž □ žena

Jméno a příjmení:………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Datum a místo narození: ……………………………………………....................

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

Číslo průkazu totožnosti: …………………………………………………...........

Adresa: ……………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………..............

Fax: ………………………………………………………………………............

E-mail: ……………………………………………………………………….......

A.2.  Případné údaje týkající se zákonného zástupce žadatele, pokud je žadatel nezletilý 
nebo nemá plnou způsobilost k právním úkonům:

Jméno a příjmení:.……………………………………………………………….....



………………………………………………………………………………………

Adresa: ………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………….............

Fax: …………………………………………………………………………….......

E-mail: …………………………………………………………………………......

B. Údaje týkající se sporu, jenž je předmětem žádosti o poskytnutí právních 
služeb

Přiložte kopie veškerých dokladů.

B.1. Povaha sporu (např. rozvod, svěření dítěte do výchovy, pracovní nebo obchodní 

spor atd.)

……………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

B.2.  Hodnota sporu pokud předmět sporu může být vyjádřen v penězích (uveďte 

měnu):……………………………………………………………………………………

….......................................................................................................................................

B.3.  Popis okolností sporu. Uveďte také datum a místo skutečností jež jsou předmětem 

sporu a případné další podrobnosti:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



C. Údaje týkající se řízení:

Přiložte kopie veškerých dokladů.

C.1.   Vystupujete jako žalobce nebo žalovaný …………………………………………..

          Popište svůj nárok nebo nárok protistrany: . ………………………………...........
……………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................

         Jméno a kontaktní údaje protistrany: ………………………………………............
………………………………………………………………………………....................
............................................................................................................................................

C.2.  Existují nějaké zvláštní okolnosti opravňující k urychlenému vyřízení Vaší žádosti, 

např. povinnost dodržet stanovené lhůty při zahájení soudního řízení?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

C.3.   Žádáte o poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu:
         ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

C.4.   Upřesněte o jaký druh právní pomoci žádáte:

□ poradenství před zahájením soudního řízení

□ pomoc (poradenství a/nebo zastupování) v rámci mimosoudního řízení

□ pomoc (poradenství a/nebo zastupování) v rámci soudního řízení

□ pomoc (poradenství a/nebo zastupování) v probíhajícím soudním řízení. Je-li tomu 

tak, uveďte:

- číslo jednací:  
……………….….…………………………………………………..

- data jednání:  
……………..………………………………………………………..

- název soudu:  
………………….…………….……………………………………..
- adresu soudu:  
......……………………………..………………………………………................
………………………………….………………………………….......................



□ poradenství a/nebo zastupování v průběhu soudního řízení týkající se rozhodnutí, 

které již bylo přijato  soudním orgánem. Je-li tomu tak, uveďte:

           - název a adresu soudu:  …………………………………………………………
               ….……………………………………………………………………………...

- datum přijetí rozhodnutí:  ……………………………………………………...
              ………………………………………………………………………………….

- povahu sporu: □ odvolání proti rozhodnutí

□ výkon rozhodnutí

C.5  Vztahuje se na Vás nějaká forma pojištění či jiná práva nebo prostředky, které by 

mohly pokrýt celkové náklady řízení nebo jejich část?  Pokud ano, uveďte 

podrobnosti:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

D. Rodinné poměry:

Počet osob v domácnosti:     
……………………………………………………………………
Uveďte vztah k Vám (k žadateli):

Jméno a příjmení: Vztah k 
žadateli

Datum 
narození
(u dětí)

Je tato osoba   
finančně 

závislá na 
žadateli?

Je žadatel finančně 
závislý na této 

osobě?

Ano/Ne Ano/Ne

Ano/Ne Ano/Ne

Ano/Ne Ano/Ne

Ano/Ne Ano/Ne

Ano/Ne Ano/Ne

Ano/Ne Ano/Ne

Ano/Ne Ano/Ne



Osoby finančně závislé, jež s Vámi nežijí ve společné domácnosti
V kladném případě uveďte:

Jméno a příjmení Vztah k žadateli Datum narození (u dětí)

Osoby, na kterých finančně závisíte, jež s Vámi nežijí ve společné domácnosti
V kladném případě uveďte:

Jméno a příjmení Poměr k žadateli

E. Údaje o finanční situaci:

Uveďte veškeré informace týkající se Vás (I), Vašeho manžela (Vaší manželky), 
partnera (partnerky) nebo druha (družky) (II), všech na Vás finančně závislých osob 
žijících s Vámi ve společné domácnosti (III) nebo osob, na nichž finančně závisíte a s 
nimiž žijete ve společné domácnosti (IV).

V případě, že dostáváte jiné finanční příspěvky než výživné od osob, na nichž  finančně 
závisíte a s nimiž nežijete ve společné domácnosti, uveďte tyto příspěvky v položce 
„jiné příjmy“  v části E.1.

Pokud poskytujete jiné finanční příspěvky než výživné osobě, která je na Vás finančně 
závislá a nežije s Vámi ve společné domácnosti, uveďte tyto příspěvky v položce „jiné 
výdaje“ v části E.3.

Přiložte písemné doklady jako např. daňové přiznání, potvrzení o nároku na státní 
sociální podporu, atd.

Doplňte údaje v následujících tabulkách a upřesněte měnu, v níž jsou peněžní hodnoty 
vyjádřeny.



E.1. Průměrný měsíční příjem I. Žadatel II. 
Manžel/ka, 
partner/ka 

nebo 
druh/družka

III. Osoby 
závislé na 
žadateli

IV.  Osoby, na 
nichž je žadatel 

závislý

- mzda
- příjmy z podnikání

- důchody

- výživné

- dávky státní sociální podpory
1. přídavek na dítě

2. sociální příplatek

3. příspěvek na bydlení

4. rodičovský příspěvek

5. opakující se dávky 
pěstounské péče

- podpora v nezaměstnanosti

- kapitálové příjmy 
(movitosti, nemovitosti):

- jiné příjmy

CELKEM

E.2. Hodnota majetku I. Žadatel II. 
Manžel/ka, 
partner/ka 

nebo 
druh/družka

III.Osoby 
závislé na 
žadateli

IV.  Osoby, na 
nichž je žadatel 

závislý

- nemovitost sloužící k 
trvalému bydlení:
- jiný nemovitý majetek:

- pozemky:

- úspory:

- akcie:

- motorová vozidla: 

- jiný majetek

CELKEM:



E.3. Měsíční výdaje I. Žadatel II. 
Manžel/ka,
partner/ka 

nebo 
druh/družka

III.Osoby 
závislé na 
žadateli

IV.  Osoby, na 
nichž je žadatel 

závislý

- daň z příjmu:

- sociální pojištění: 

- veřejné zdravotní 
pojištění:

- místní poplatky:

- hypotéční splátky:

- nájemné a náklady na 
domácnost:

- školné:

- náklady spojené s péčí 
o dítě:
- placení dluhů:

- splácení půjček:

  výživné placené třetí 
osobě na základě 
zákonné povinnosti:
- jiné výdaje:

CELKEM:

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a zavazuji se neprodleně oznámit 
jakékoliv změny týkající se mé finanční situace orgánu, jež je pověřen vyřizováním mé 
žádosti.

V ………………………  dne ………………… Podpis:   
…………………….

Přílohy:



Příloha č. 11
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