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FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DARU
z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
Magistrát města Plzně, Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování, Jagellonská 8, Plzeň 

Žádost můžete vyplnit latinkou. Žádost lze podat v ukrajinském i anglickém jazyce.  

Žádost musí být vyplněna v souladu s pravidly sbírky, dostupnými na www.pomahajiciplzen.eu/potrebuji-pomoc-cz ! 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

Jméno a příjmení žadatele/ky vyplňte latinkou: 

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

Datum narození: …………………………………     Státní příslušnost ……………………………          

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………………... 

Korespondenční adresa: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………  Email: …………………………………………………………… 

Pokud jste cizinec, uveďte, zda potřebujete tlumočníka      ANO NE

Způsob výplaty poskytnutého daru:  

Na bankovní účet v ČR vedený u banky: ………………………………………………..………    

Číslo účtu a kód banky: ..………………………………………………………………….……… 

Jméno majitele účtu: ……………………………………………………………………………… 

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající dále uvede: 

Název/obchodní firma/jméno: ………………………………………………………………………….. 

Sídlo: .…………………………………………………………………………………………………… 

Místo podnikání: ………………………………………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………………………………………………………………... 

Osoba zastupující PO: …………………………………………………………………………………… 

1 cizinci uvedou místo povolení pobytu na území ČR 

Evidenční číslo žádosti, místo a datum podání 
(tyto informace vyplní příjemce žádosti)

www.pomahajiciplzen.eu/potrebuji-pomoc-cz
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Nejvyšší dosažené vzdělání: 

základní střední odborné střední odborné s maturitou

vyšší odborné vysokoškolské 

Poslední zaměstnání: 

Od – do Pozice 

Možnosti uplatnění na trhu práce s ohledem na Vaše zkušenosti: 

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

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

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

Další osoby, které budou mít z poskytnutého daru prospěch (uveďte křestní jméno a příjmení, věk a 
vzájemný vztah jednotlivých osob):  

1. …………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………...

4. …………………………………………………………………………………………...

5. ……………………………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………………………
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Popis současné situace: 
Uveďte v souvislosti s účelem daru: popis, jak se žadatel do problematické situace dostal, současná bytová situace, vybavení 
domácnosti, vazby k Plzni (zaměstnání, rodina, přátele, lékaři, …), aktuální finanční situace, současné zaměstnání, účast 
dětí na školní docházce, v MŠ a ZŠ, zdravotní stav, sociální situace rodiny, apod. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
pokud Vám nestačí prostor k popisu situace, použijte čistý papír a dejte ho k žádosti jako přílohu 
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Účel poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň (dále jen dar): 
(uveďte, na co žádáte) 
 

Účel daru Předpokládané 
náklady 

Vlastní 
zdroje 

Podané žádosti  
(např. jiné nadační fondy a 
nadace, Mimořádná 
okamžitá pomoc od Úřadu 
práce, apod.) 

Stav podané žádosti 
(přiznáno/nepřiznáno 
a v jaké výši) 
(např. jiné nadační fondy a 
nadace, Mimořádná okamžitá 
pomoc od ÚP, apod.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Celkem  
    

 
 
Požadovaná výše daru: ……………………..Kč  
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Příloha č. 1 

Čestné prohlášení o příjmech domácnosti 
Já, níže podepsaný/á 

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

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

Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………... 

jako žadatel/ka o poskytnutí daru tímto prohlašuji na svoji čest, že ve společné domácnosti se mnou žije 

počet osob ……., z toho ……… nezaopatřených dětí, a že pravidelný měsíční příjem domácnosti 

činí …………………. Kč, přičemž zdrojem tohoto příjmu jsou dále uvedené příjmy mé a osob, které se 

mnou žijí ve společné domácnosti: 

Typ příjmů Výše příjmu2 

Sociální dávky Přídavek na dítě/děti  

 Rodičovský příspěvek  

 Příspěvek na bydlení  

 Příspěvek na živobytí  

 Doplatek na bydlení  

 Humanitární dávka pro uprchlíky 
(součet za členy domácnosti) 

 

Výživné (tzv. alimenty)   

Pěstounské dávky   

Příspěvek na péči Mobilita   

Podpora v nezaměstnanosti/ 
při rekvalifikaci 

  

Příjem ze zaměstnání HPP/DPP/DPČ (součet všech 
příjmů členů domácnosti) 

 

Důchody Sirotčí  

 Invalidní  

 Starobní  

 Vdovský/vdovecký  

Další příjem   

celkem  

1 cizinci uvedou místo povolení pobytu na území ČR 
2 součet příjmů všech osob posuzovaných v žádosti 
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Současně na svoji čest prohlašuji, že průměrné měsíční životní náklady všech členů společné 
domácnosti činí: 

-  průměrné měsíční náklady na bydlení (nájemné, služby a energie)……………………….Kč/měsíc 

-  náklady na úhradu sociálních služeb (jsou‐li poskytovány)……………………….………Kč/měsíc 

-  pravidelné nezbytné výdaje (např. za léky, MHD apod.)…………………………………….Kč/měsíc. 

Potvrzuji svým podpisem, že veškeré údaje uvedené v této žádosti, jakož i v jejích přílohách, 
jsou ke dni odevzdání žádosti aktuální, úplné a pravdivé, a že jakékoliv změny bezodkladně, 
nejpozději ke dni podpisu darovací smlouvy, a to prostřednictvím emailu bydleni@plzen.eu, 
nebo osobně na ODBSZ MMP formou úředního záznamu oznámím ODBSZ. Potvrzuji 
současně, že jsem si vědom/a právních důsledků uvedení nepravdivých či neúplných údajů.  
 
V ………………...   dne:…………………                        ………………………………… 
                        podpis žadatele/ky 
 

 

K žádosti doložte přílohy uvedené v Pravidlech pro žadatele o poskytnutí daru z veřejné 
sbírky Pomáhající Plzeň.  

Povinné přílohy  
1. Čestné prohlášení žadatele o příjmech a nákladech domácnosti - součást žádosti. 
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů – součást žádosti 
3. U cizinců kopie dokladů o povolení k pobytu všech osob uvedených v žádosti.  
4. U právnických osob výpis z veřejného rejstříku, který je dostupný například zde: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik 
5. U právnických osob souhlas s podmínkami pro poskytování daru, čestné prohlášení – součást 

žádosti.  
 
Nepovinné přílohy  
Přílohy, které mohou podpořit a ověřit pravdivost údajů uvedených v žádosti. Ty může žadatel doložit 
sám nebo si je může vyžádat ODBSZ MMP, pokud jsou potřeba k ověření toho, co žadatel v žádosti 
napsal. 
 
Jedná se především o tyto:  
1. Doklad o zřízení účtu potvrzující, že žadatel má k účtu přístup. Aby bylo možné výplatu daru 
uskutečnit bezhotovostně, je třeba mít zřízen účet v české bance.  
2. Doklady o obdržených příspěvcích z jiných zdrojů, pokud byly vyplaceny. Jedná se o příspěvky 
z různých nadací a o mimořádnou okamžitou pomoc vyplácenou Úřadem práce ČR. Dokládejte 
i potvrzení, že jste požádali o finanční pomoc i z jiných zdrojů a čekáte na rozhodnutí. Pokud vám už 
bylo rozhodnutí doručeno, přiložte ho k žádosti. Žádejte o dávky, na které máte nárok, například dávku 
mimořádné okamžité pomoci. 
3. Právní titul k užívání bydlení, případně doklad o tom, že poskytnutý dar povede k získání právního 
titulu k užívání bytu. Lze doložit i následně po schválení daru. Nejčastěji se jedná o nájemní/ubytovací 
smlouvu nebo rezervační smlouvu či jiné potvrzení o možnosti někde bydlet. 
4. Doklad týkající se zdravotního stavu. Lze doložit např. rozhodnutím o přiznání invalidity, 
příspěvku na péči nebo vyjádřením odborného lékaře, a to zejména tehdy, když vám váš zdravotní stav 
nedovoluje zlepšit si svoji finanční situaci prací.  

mailto:bydleni@plzen.eu
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
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5. Potvrzení ze školského zařízení o potřebě v souladu s účelem sbírky, v případě, že osoba žádá na 
pomůcky do školy či pokrytí jiných nákladů spojených se školní docházkou.  
6. Fotodokumentaci, kterou lze doložit například aktuální stav předmětu bydlení, současného 
i budoucího) 
 
Dle tipu situace žadatele může být žadatel vyzván i k doložení jiné přílohy, mající vliv na rozhodování 
o daru. Přílohy mohou být doloženy i formou čestného prohlášení. 
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Příloha č. 2 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

V souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň od Magistrátu 
města Plzně, Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování (dále jen ODBSZ MMP) se sídlem 
Jagellonská 8, 306 32 Plzeň, IČO: 000 75 370, který je zastoupen Mgr. Karolínou Vodičkovou, MBA, 
vedoucí, tímto 
uděluji 

ODBSZ MMP jako správci svůj výslovný, svobodný a vědomý souhlas ve smyslu ustanovení 
§ 4  písm. n) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 101/2000 Sb.“), se zpracováním osobních údajů 
uvedených v žádosti o poskytnutí daru a jejích přílohách, a to takto: 

1. svoluji k tomu, aby ODBSZ MMP zpracovával osobní údaje uvedené v žádosti o poskytnutí daru 
a v jejích přílohách v plném rozsahu, tj. včetně citlivých údajů vypovídajících o zdravotním stavu, 
za účelem posouzení žádosti o poskytnutí daru a rozhodnutí o ní, a to po dobu nezbytně nutnou, 
maximálně však po dobu jednoho roku od podání žádosti, 
2. svoluji k tomu, aby ODBSZ MMP zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum 
narození, trvalé bydliště a případně také bydliště a rovněž tyto identifikační a adresní osobní údaje mého 
dítěte/dětí, pro které o příspěvek žádám, spolu s údaji o účelu žádosti a výši požadovaného daru 
v evidenci žadatelů o poskytnutí daru, a to po dobu 10 let od podání žádosti. 
 
Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence žadatelů o poskytnutí daru. Potvrzuji, že jsem 
byl/a v souvislosti s udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů ODBSZ MMP jako správcem 
poučen/a o tom, že udělení souhlasu je dobrovolné, a rovněž informován/a o tom, že osobní údaje bude 
zpracovávat pouze tento ODBSZ MMP jako správce, a to jak manuálně, tak s využitím počítače, a že 
ODBSZ nemá žádné smluvní partnery, kterým by mohly být osobní údaje zpřístupněny. Zároveň 
souhlasím, aby osobní údaje obsažené v žádosti o poskytnutí daru, v úředních dokladech a přiložených 
listinách byly ODBSZ MMP za účelem vyřízení žádosti kopírovány a skenovány. Byl/a jsem dále 
v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. informován/a o tom, že mám právo: 
 žádat o informaci o zpracování osobních údajů podle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., 
 žádat o vysvětlení případně o odstranění závadného stavu (zejm. blokováním, provedením opravy, 
doplněním nebo likvidací osobních údajů), jestliže bych zjistil/a, že správce provádí zpracování 
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo 
v rozporu se zákonem, zejména pokud by se jednalo o osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, a to podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. 
 

V ……………………...dne:…………………….. 

Jméno, příjmení: ………………………………… 

Trvale bytem: ……………………………………. 

Podpis: …………………………………………… 
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Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE – PRÁVNICKÉ OSOBY 

v rámci žádosti o poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň 
jako žadatel o poskytnutí daru čestně prohlašuji následující skutečnosti: 

Název žadatele: 

………………………………………………………………………………………..… 

Identifikace osob/y zastupující žadatele: 

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

Právní důvod zastoupení osob/y zastupující/ch žadatele:1 

………………………………………………….………………………………………. 

………………………………………………….………………………………………. 

………………………………………………….………………………………………. 

Za pravdivost a správnost tohoto prohlášení odpovídá osoba oprávněná jednat za nebo jménem 
příjemce. 

V ……………………..  dne ……………………….. 

…………………………………………………………………………………… 
podpis 

1. 
Pokud z doložené povinné přílohy – výpis z rejstříku – není zřejmé, že osoba zastupující žadatele má přímý vztah s žadatelem, je nutné 
doložit dokument opravňující k jednání osobu jednající za žadatele. (například plná moc, stanovy apod.) 
2 Vyplňuje pouze žadatel, který je obchodní korporací. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Žadatel, je-li obchodní korporací, uvede 
identifikaci společníků. 
3 Vyplňuje pouze žadatel, který má přímý podíl v jiných obchodních korporacích. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Např. žadatel je 
s.r.o. a má přímý podíl v jiných obchodních společnostech. Žadatel uvede identifikaci těchto obchodních společností a výši tohoto podílu. 
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	jako žadatel/ka o poskytnutí daru tímto prohlašuji na svoji čest, že ve společné domácnosti se mnou žije počet osob ……., z toho ……… nezaopatřených dětí, a že pravidelný měsíční příjem domácnosti činí …………………. Kč, přičemž zdrojem tohoto příjmu jsou dál...
	1 cizinci uvedou místo povolení pobytu na území ČR
	2 součet příjmů všech osob posuzovaných v žádosti
	Současně na svoji čest prohlašuji, že průměrné měsíční životní náklady všech členů společné
	domácnosti činí:
	-  průměrné měsíční náklady na bydlení (nájemné, služby a energie)……………………….Kč/měsíc
	-  náklady na úhradu sociálních služeb (jsou‐li poskytovány)……………………….………Kč/měsíc
	-  pravidelné nezbytné výdaje (např. za léky, MHD apod.)…………………………………….Kč/měsíc.
	Potvrzuji svým podpisem, že veškeré údaje uvedené v této žádosti, jakož i v jejích přílohách, jsou ke dni odevzdání žádosti aktuální, úplné a pravdivé, a že jakékoliv změny bezodkladně, nejpozději ke dni podpisu darovací smlouvy, a to prostřednictvím ...
	V ………………...   dne:…………………                        …………………………………
	podpis žadatele/ky
	K žádosti doložte přílohy uvedené v Pravidlech pro žadatele o poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň.
	1. Čestné prohlášení žadatele o příjmech a nákladech domácnosti - součást žádosti.
	Dle tipu situace žadatele může být žadatel vyzván i k doložení jiné přílohy, mající vliv na rozhodování o daru. Přílohy mohou být doloženy i formou čestného prohlášení.
	Příloha č. 2
	Souhlas se zpracováním osobních údajů
	V souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň od Magistrátu města Plzně, Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování (dále jen ODBSZ MMP) se sídlem Jagellonská 8, 306 32 Plzeň, IČO: 000 75 370, který je zas...
	uděluji
	ODBSZ MMP jako správci svůj výslovný, svobodný a vědomý souhlas ve smyslu ustanovení § 4  písm. n) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 101/2000 Sb.“), se zp...
	1. svoluji k tomu, aby ODBSZ MMP zpracovával osobní údaje uvedené v žádosti o poskytnutí daru a v jejích přílohách v plném rozsahu, tj. včetně citlivých údajů vypovídajících o zdravotním stavu, za účelem posouzení žádosti o poskytnutí daru a rozhodnut...
	2. svoluji k tomu, aby ODBSZ MMP zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a případně také bydliště a rovněž tyto identifikační a adresní osobní údaje mého dítěte/dětí, pro které o příspěvek žádám, spolu s ...
	Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence žadatelů o poskytnutí daru. Potvrzuji, že jsem byl/a v souvislosti s udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů ODBSZ MMP jako správcem poučen/a o tom, že udělení souhlasu je dobrovolné, a rovněž...
	 žádat o informaci o zpracování osobních údajů podle § 12 zákona č. 101/2000 Sb.,
	 žádat o vysvětlení případně o odstranění závadného stavu (zejm. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů), jestliže bych zjistil/a, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého ...
	V ……………………...dne:……………………..
	Jméno, příjmení: …………………………………
	Trvale bytem: …………………………………….
	Podpis: ……………………………………………
	Příloha č. 3
	ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE – PRÁVNICKÉ OSOBY
	v rámci žádosti o poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
	jako žadatel o poskytnutí daru čestně prohlašuji následující skutečnosti:
	Název žadatele:
	………………………………………………………………………………………..…
	Identifikace osob/y zastupující žadatele:
	……………………………………….…………………………………………………..
	Právní důvod zastoupení osob/y zastupující/ch žadatele:1
	………………………………………………….……………………………………….
	………………………………………………….……………………………………….
	………………………………………………….……………………………………….
	Za pravdivost a správnost tohoto prohlášení odpovídá osoba oprávněná jednat za nebo jménem příjemce.
	V ……………………..  dne ………………………..
	……………………………………………………………………………………
	podpis
	1.
	Pokud z doložené povinné přílohy – výpis z rejstříku – není zřejmé, že osoba zastupující žadatele má přímý vztah s žadatelem, je nutné doložit dokument opravňující k jednání osobu jednající za žadatele. (například plná moc, stanovy apod.)
	2 Vyplňuje pouze žadatel, který je obchodní korporací. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Žadatel, je-li obchodní korporací, uvede identifikaci společníků.
	3 Vyplňuje pouze žadatel, který má přímý podíl v jiných obchodních korporacích. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Např. žadatel je s.r.o. a má přímý podíl v jiných obchodních společnostech. Žadatel uvede identifikaci těchto obchodních společností ...
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