
 

PROHLÁŠENÍ O MAJETKOVÝCH POMĚRECH 
pro poskytnutí bezplatné právní služby 

 
Klient/-ka má právo na bezplatné sociální poradenství, následně na 5 hodin právních služeb bez 
poplatku. Následné služby (např. právní zastupování se však již odvíjí od výše příjmu k lienta/-ky. Tato 
služba již nespadá do sociální služby, jedná se o návaznou službu zprostředkovanou organizací 
proFem. 
 

A. Údaje týkající se žadatele o poskytnutí bezplatné právní služby 

 

A.1.     Pohlaví:     □ muž    □ žena  
 

Kontakt:    ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Právní pomoc je požadována ve věci………………………………………………………………… 

    

 

B. Rodinné poměry 

 
Počet osob v domácnosti:     ……………… 
Uveďte jejich vztah k Vám: 
 

Vztah k 
žadateli 

Věk 
(u dětí) 

Je na Vás 
finančně 
závislá(ý)? 

Jste Vy finančně závislá(ý) na této osobě? 

Manžel(ka)/ 
druh(žka) 

 Ano/Ne Ano/Ne 
 

Dítě  Ano/Ne Ano/Ne 
 

Dítě  Ano/Ne Ano/Ne 
 

Dítě  Ano/Ne Ano/Ne 
 

  Ano/Ne Ano/Ne 
 

  Ano/Ne Ano/Ne 
 

 

C. Majetkové poměry 

 
Uveďte veškeré informace týkající se, Vašeho manžela/ky, partnera/ky nebo druha/žky, všech na Vás 
finančně závislých osob žijících s Vámi ve společné domácnosti nebo osob, na nichž finančně závisíte 
a s nimiž žijete ve společné domácnosti.  
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 C.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 C.3. 
 

C.1. Průměrný měsíční příjem I. Vaše II. Manžel/ka, partner/ka nebo 
druh/družka 

- mzda nebo příjmy z podnikání   

- důchody (invalidní, starobní, 
vdovecký…) 

  

- výživné na děti, na manželku   

- dávky státní sociální podpory 
1. přídavek na dítě 
2. sociální příplatek 
3. příspěvek na bydlení 

  



 

4. peněžitá podpora 
    v mateřství/ rodičovský 
    příspěvek 
5. opakující se dávky pěstounské 
péče 

- podpora v nezaměstnanosti 
 

  

- kapitálové příjmy (movitosti, 
nemovitosti): 

  

- jiné příjmy   

CELKEM   

 

C.3. Měsíční výdaje I. Vaše II. Manžel/ka, partner/ka nebo 
druh/družka 

- Bydlení (hypoteční splátky, 
nájemné a náklady na bydlení) 

  

- Další výdaje (cestování, 
telefony apod.) 

  

- školné:   

- náklady spojené s péčí o dítě 
(mimo jídla): 

  

- splácení půjček a jiných dluhů:   

- výživné placené třetí osobě na 
základě zákonné povinnosti: 

  

- jiné výdaje (léky, zdravotní 
pomůcky…): 

  

CELKEM:   

 

Celkové prostředky na živobytí (Příjmy – výdaje)  

 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a zavazuji se neprodleně oznámit jakékoliv změny 
týkající se mé finanční situace proFem o.p.s. 
Souhlasím se shromažďováním a archivací mých osobních a citlivých  údajů v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem rozhodnutí o poskytnutí 
bezplatné právní pomoci. 
 
 
V ………………………  dne …………………   Podpis:   ……………………. 
 

 
 


