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Česká advokátní komora 

ŽÁDOST O PRÁVNÍ SLUŽBU PRO FYZICKOU OSOBU 
(§ 18c zákona o advokacii)

I. IDENTIFIKACE ŽADATELE:

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

Datum narození: ……………………………………………………………………………....... 

Stav [svobodný(á), ženatý (vdaná), rozvedený(á), vdovec (vdova), registrovaný partner 
(registrovaná partnerka)]: ………………………………......…………………………………. 

Žadatel má/nemá plnou svéprávnost (nehodící se škrtněte). 

Zákonný/soudem ustanovený zástupce (opatrovník): ………………………………………….. 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………... 

Kontaktní údaje žadatele/zástupce/opatrovníka (telefon, e-mail):  

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

Jazyková vybavenost (Uveďte, jakými jazyky jste schopen se dorozumět, neovládáte-li český 
jazyk.): ………………………………………………………………………………………...... 

II. RODINNÉ POMĚRY ŽADATELE:

Počet osob v domácnosti: ……….……………………………………………………………… 

Vztah osob v domácnosti k Vám (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 

Osoby finančně závislé, jež s Vámi nežijí ve společné domácnosti (V kladném případě vyplňte 
níže do tabulky.): 

Jméno a příjmení Vztah k žadateli Datum narození (u dětí) 
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Osoby, na kterých jste finančně závislý, jež s Vámi nežijí ve společné domácnosti 
(V kladném případě vyplňte níže do tabulky.): 

Jméno a příjmení Poměr k žadateli 

III. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE VĚCI, JEŽ JE PŘEDMĚTEM ŽÁDOSTI O URČENÍ
ADVOKÁTA K POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY:

Upřesněte, k jakému účelu žádáte o určení advokáta: 

 řízení před orgánem veřejné správy 
 řízení před Ústavním soudem  
    Uveďte datum doručení posledního rozhodnutí soudu: ……………………………………... 
 řízení před Evropským soudem pro lidská práva 
    Uveďte datum doručení posledního rozhodnutí soudu: ……………………………………... 
 mimosoudní řízení 
 soudní řízení  
 jiné (specifikujte) ……………………………………………………………………………. 

Jedná-li se o probíhající řízení, uveďte: 
číslo jednací/spisová značka: …………………………………………………………... 
datum zahájení řízení: ………………………………………………………………….. 
datum nejbližšího nařízeného jednání: …………………………………………………. 
název a adresu orgánu, který vede řízení: ……………………………………………… 

Je-li předmětem právní služby opravný prostředek, uveďte datum doručení posledního 
rozhodnutí orgánu: …………………………..…………………………………………………. 

Popis věci, v níž žádáte o určení advokáta (Uveďte alespoň přibližný popis věci.):  
…………………........................................................................................................................... 
…………………........................................................................................................................... 

Ve věci, jež je předmětem této žádosti, jsem žádal o ustanovení zástupce soudem: 
 ANO  
   Zvolíte-li tuto variantu, dále uveďte: 

Rozhodnutí soudu o žádosti o ustanovení zástupce č.j./ze dne: ....................................... 
a) žádosti o ustanovení zástupce soudem bylo vyhověno
b) žádost o ustanovení zástupce soudem byla zamítnuta
(pozn.: nehodící se škrtněte)
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 NE 
Zaškrtněte pouze v případě, že žádáte o určení advokáta pro jiné účely než pro řízení před 
soudem (s výjimkou Evropského soudu pro lidská práva nebo Ústavního soudu). 

Existují nějaké zvláštní okolnosti opravňující přednostní vyřízení Vaší žádosti (zejména 
povinnost dodržet stanovené lhůty, v takovém případě uveďte údaj o tom, kdy má lhůta 
uplynout)? 

Jména dvou advokátů, kteří odmítli právní službu ve věci poskytnout (Nevyplňujte, 
žádáte-li o určení advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení před 
Ústavním soudem.):

IV. ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI:

A. Příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů:
(Uveďte veškeré čisté příjmy za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti
ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a
obdobného poměru, tj. i z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti, dále
za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným, komanditisty komanditní
společnosti, dále funkční požitky a odměny člena orgánu právnické osoby a likvidátora.)

Zaměstnavatel(é)/jiný plátce příjmu ze závislé činnosti: 

Výši příjmu potvrdí zaměstnavatel nebo jiný plátce. Potvrzení zaměstnavatele(ů)/jiného plátce 
příjmu ze závislé činnosti o průměrném čistém měsíčním příjmu za období 6 kalendářních 
měsíců předcházejících podání žádosti doložte v příloze. 

B. Příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů:
(Uveďte veškeré příjmy za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti ze
zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnostenského podnikání, z jiného
podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění, dále podíl společníka veřejné
obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku, příjmy z užití nebo
poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu
autorskému, z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a příjmy z výkonu nezávislého
povolání.)
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Základ daně ze samostatné činnosti z výše uvedených příjmů ze samostatné činnosti: 

Doložte odpovídajícím dokladem v příloze (např. výpis z daňové evidence nebo jiné zákonné 
evidence příjmů). 

C. Příjmy z hmotného a sociálního zabezpečení:

Druh a výši dávky doložte příslušným rozhodnutím o přiznání dávky nebo potvrzením plátce 
příslušné dávky, které přiložte v příloze; nemáte-li je k dispozici, doložte druh a výši dávky 
poštovní poukázkou nebo výpisem z účtu. 

Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání (podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při 
rekvalifikaci) 
Druh podpory: …………………..……………………...…………………………......……….. 
Výše dávky měsíčně: ……………………...…………………………...………………………. 
Od kdy do kdy vyplácena: …………………………………………………………………..…. 

Dávky důchodového pojištění (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký, sirotčí důchod) 
Druh dávky: …………………………………………………...…………………………......… 
Výše dávky měsíčně: ……………………...…………………………...………………………. 
Od kdy do kdy vyplácena: …………………………………………………………………..…. 

Dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávka otcovské 
poporodní péče, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 
v mateřství) 
Druh dávky: …………………………………………………...…………………….……....…. 

Výše dávky měsíčně: ………………………………………...…………………………...……. 
Od kdy do kdy vyplácena: …………………………………………………………………..…. 

Dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, 
porodné, pohřebné) 
Druh dávky: …………………………………………………...…………………………..…… 

Výše dávky měsíčně: ………………………………………...…………………………...……. 
Od kdy do kdy vyplácena: …………………………………………………………………...… 
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Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná 
okamžitá pomoc) 
Druh dávky: …………………………………………………...…………………………...…… 
Výše dávky měsíčně: ………………………………………...…………………………...……. 
Od kdy do kdy vyplácena: …………………………………………………………………...… 

Dávky pěstounské péče 
Druh dávky: …………………………………………………...…………………………...…… 
Výše dávky měsíčně: 
Od kdy do kdy vyplácena: …………………………………………………………………..… 

D. Další příjmy:

Přibližná výše příjmů z kapitálového majetku podle § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů:  
(Uveďte čisté příjmy za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti 
z kapitálového majetku – např. dividendy, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů, dávky 
doplňkového penzijního spoření, plnění ze soukromého životního pojištění.) 
………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………................................................................... 

Přibližná výše příjmů z nájmu nebo pachtu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů: 
(Uveďte čisté příjmy za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti z nájmu 
nebo pachtu nemovité věci, bytu nebo dlouhodobého pronájmu movité věci.) 
………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………................................................................... 

Přibližná výše ostatních příjmů, při kterých dochází ke zvýšení majetku, podle § 10 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:  
(Uveďte veškeré další čisté zdanitelné příjmy výše neuvedené za období 6 kalendářních 
měsíců předcházejících podání žádosti.) 
………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………................................................................... 

Nezdanitelné příjmy: 
(Uveďte nezdanitelné příjmy za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání 
žádosti, zejména příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob a příjmy, které nejsou 
předmětem daně z příjmů fyzických osob – např. výživné, dary, výhry z hazardních her, příjmy 
z prodeje movitých věcí.) 
………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………................................................................... 

Je-li to možné, tyto příjmy doložte odpovídajícím dokladem v příloze. 
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E. Osobní majetek:

Uveďte veškerý majetek větší hodnoty, který Vám patří (včetně majetku, jenž máte se svým 
manželem ve společném jmění) v době podání žádosti. Uveďte rovněž všechny příjmy z tohoto 
majetku. Pokud žádné příjmy z majetku nemáte, výslovně to uveďte. 
U nemovitých věcí uveďte katastrální území a číslo listu vlastnictví, případně 
popisná/evidenční a parcelní čísla, u motorových vozidel značku (např. Škoda Octavia) a rok 
výroby, u úspor uveďte zůstatky na účtech (včetně čísel účtů a označení osoby, která účet vede 
– např. banky).

Nemovitá věc sloužící k trvalému bydlení:  

Jiné nemovité věci: ………………………………………………............................................... 

Motorové vozidlo: 

Úspory:  

Cenné papíry:  

Jiný majetek:  

F. Příjmové a majetkové poměry společně posuzovaných osob:

Uveďte příjmové a majetkové poměry společně posuzovaných osob (podle § 4 zákona 
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, se společně 
posuzují především rodiče a nezletilé nezaopatřené děti; manželé nebo registrovaní partneři; 
rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo děti zletilé, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt 
a nejsou společně posuzovány s manželem/registrovaným partnerem nebo se spolužijící 
osobou; jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně 
neuhrazují náklady na své potřeby). 

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

Datum narození: .........................................…………………………………………………….. 

Průměrný měsíční příjem za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti:  
(Uveďte průměrný čistý měsíční příjem za období 6 kalendářních měsíců předcházejících 
podání žádosti a je-li to možné, doložte odpovídajícím dokladem nebo jeho kopií v příloze.) 
…………………………………………………………………………………………………... 

Majetkové poměry společně posuzované osoby (nemovité věci, byty a nebytové prostory ve 
vlastnictví a věci movité větší hodnoty):  
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G. Dluhy:

Mám tyto vyživovací povinnosti: 
Jméno, příjmení 
a rok narození 
oprávněného 

Příbuzenský 
poměr 

Žije ve 
společné 

domácnosti 

Výše povinnosti měsíčně 
určená 

soudem/dohodou 

Mám tyto dluhy: 
Věřitel Celková výše Výše měsíční 

splátky 
Splatnost 

Dále mám tyto osobní výdaje: 

Nájemné a/nebo služby spojené s užíváním bytu/rodinného domu - výše měsíčně 

Jiné výdaje (specifikujte – např. na stravu, dopravu, školné, náklady spojené s péčí o dítě, 
náklady na pravidelně užívané léky) – výše měsíčně: 

Pro osoby s příjmy ze samostatné činnosti (podnikající a osoby samostatně výdělečně činné): 
Zaplacená daň nebo zálohy na daň z příjmů fyzických osob a zaplacené pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění – výše měsíčně: 

Je-li to možné, tyto dluhy a osobní výdaje doložte odpovídajícím dokladem v příloze. 
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POUČENÍ: 

Beru na vědomí, že Česká advokátní komora zruší určení advokáta, jestliže vyjde najevo, že 
příjmové a majetkové poměry od počátku neodůvodňovaly poskytnutí právních služeb nebo se 
změnily takovým způsobem, že poskytnutí právních služeb již neodůvodňují. Není-li dohodnuto 
jinak nebo neučiní-li žadatel jiné opatření, advokát činí po dobu 15 dnů od zrušení jeho 
určení všechny neodkladné úkony. Ode dne, ke kterému bylo zrušeno určení advokáta, má 
tento advokát nárok na úhradu odměny po žadateli podle advokátního tarifu. 

PROHLÁŠENÍ: 

Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl(a), jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) žádné 
okolnosti, které by mohly mít vliv na rozhodování České advokátní komory o určení advokáta. 
Zavazuji se neprodleně oznámit České advokátní komoře jakékoliv změny týkající se mé 
finanční situace. 
Prohlašuji, že mě ve věci, v níž žádám poskytnutí právní služby, nezastupuje jiný advokát nebo 
osoba, které zvláštní zákon svěřuje poskytování právních služeb (např. notář, soudní exekutor, 
daňový poradce, patentový zástupce). 
Prohlašuji, že mi v téže věci nebyl dosud Českou advokátní komorou advokát určen. 

V ……………………………… dne …………………….. 

podpis 

PŘÍLOHY: 
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