
Vzory  - smlouvy, žaloby, žádosti, dohody, podání, stížnosti, 
závěti, oznámení 

 
Sestaveno s přispěním webu http://www.bezplatnapravniporadna.cz  
 

Občanské právo (na základě nového občanského zákoníku) 
Darovací smlouva mezi manželi (pozemek) - vzor 

Darovací smlouva mezi manželi (rodinný dům) - vzor   

Žádost o udělení souhlasu s podnájmem - vzor, formulář   

Darovací smlouva mezi manželi, nemovitost - vzor    

Darovací smlouva mezi manželi (bytová jednotka) - vzor   

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu, souhlas s podnájmem - vzor   

Smlouva o nájmu bytu, ujednání o zvyšování nájemného - vzor 

Nájemní smlouva, nájemní právo manželů - vzor   

Smlouva o podnájmu - vzor   

Protokol o předání a převzetí nemovitosti - vzor    

Podnět České obchodní inspekci k šetření - vzor   

Dodatečné stanovení lhůty dodání zboží objednaného v kamenném obchodě - vzor    

Dodatečné stanovení lhůty pro dodání zboží objednané přes internet - vzor    

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, zboží poškozené při přepravě - vzor   

Výpověď obecné smlouvy na dobu neurčitou - vzor   

Odstoupení od kupní smlouvy - poškození zboží při přepravě - vzor     

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na předváděcím či podomním prodeji - vzor     

Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonu (odvolání mobilního tarifu) - vzor     

Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní u zboží zakoupeného přes internet - vzor    

Žádost o vrácení nákladů na dodání zboží odstoupil-li spotřebitel od smlouvy - vzor    

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet - vzor -   

Odstoupení od smlouvy o dodávkách plynu či elektřiny - vzor     

Odstoupení od kupní smlouvy pro podstatné porušení smlouvy - vzor     

Odstoupení od koupě pro nevyřízení reklamace - vzor    

Reklamace kočárku, uplatnění vady existující při převzetí zboží - vzor    

Reklamace vady věci existující již při jejím převzetí (jakost při převzetí) - vzor    

Reklamace věci s požadavkem výměny za novou - vzor     

Reklamace zboží, výrobku - vzor    

Smlouva o převodu družstevního podílu v družstvu - vzor     

Reklamace, vada existující při převzetí zboží - vzor   

Dodatek ke smlouvě (změna právní úpravy) - vzor     

Dodatek ke smlouvě - vzor     

Splátkový kalendář (dohoda o splátkách) - vzor    

Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři - vzor    

Smlouva o zřízení reálného břemene - vzor    

Smlouva o zániku věcného břemene (služebnosti) - vzor     

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) - vzor    

http://www.bezplatnapravniporadna.cz/
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/darovaci-smlouva-mezi-manzely-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-udeleni-souhlasu-s-podnajmem-vzor-formular-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/darovaci-smlouva-mezi-manzely-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-udeleni-souhlasu-k-podnajmu-souhlas-s-podnajmem-vzor-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/najemni-smlouva-byt-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/najemni-smouva-na-byt-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/protokol-o-predani-a-prevzeti-nemovitosti-vzor-zdarma-ke-stazeni-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/podnet-ceske-obchodni-inspekci-k-setreni-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/dodatecne-stanoveni-lhuty-dodani-zbozi-vyrobku-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/urgence-dodani-zbozi-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pres-internet-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/vypoved-obecne-smlouvy-na-dobu-neurcitou-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-se-zasilkovym-obchodem-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-na-predvadecim-ci-podomnim-prodeji-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-nahradu-nakladu-spojenych-s-reklamaci-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-ve-lhute-14-dni-u-zbozi-zakoupeneho-pres-internet-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-uhradu-postovneho-prodavajicim-pri-reklamaci-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pres-zasilkovy-obchod-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/odstoupeni-od-smlouvy-o-dodavkach-plynu-ci-elektriny-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-neodstranitelnou-vada-pri-prevzeti-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/odstoupeni-od-koupi-pro-nevyrizeni-reklamace-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/reklamace-kocarku-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/rozpor-s-kupni-smlouvou-reklamace-vady-vyrobku-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/reklamace-opravy-veci-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/reklamace-zbozi-vyrobku-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-prevodu-clenstvi-v-bytovem-druzstvu-najmu-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/reklamace-vada-existujici-pri-prevzeti-zbozi-vzor-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/dodatek-ke-smlouve-zmena-pravni-upravy-vzor-zdarma-ke-stazeni-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/dodatek-ke-smlouve-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/splatkovy-kalendar-dohoda-o-splatkach-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/dohoda-o-uznani-dluhu-a-splatkovem-kalendari-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-zrizeni-vecneho-bremene-bydleni-uzivani-nemovitosti-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-zaniku-zruseni-vecneho-bremene-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-zrizeni-vecneho-bremene-dozivotniho-bydleni-vymenek-vzor-ke-stazeni


Věcné břemeno dožití (služebnost bytu) - vzor     

Plná moc k zastoupení v řízení o dědictví - vzor     

Zapůjčení motorového vozidla - vzor    

Výpověď plné moci zmocněncem - vzor     

Plná moc k přebírání pošty, korespondence - vzor     

Plná moc na přepis automobilu - vzor     

Odvolání plné moci - vzor     

Plná moc - vzor    

Plná moc na zastupování u soudu právním zástupcem (advokátem) - vzor    

Generální plná moc - vzor     

Nájemní smlouva, smlouva o nájmu bytu - vzor     

Kupní smlouva na byt, dům, pozemek, nemovitost - vzor     

Kupní smlouva na automobil - vzor  + potvrzení o převzetí technické dokumentace, NOZ  

Kupní smlouva na pozemek - vzor     

Darovací smlouva na pohledávku - vzor     

Smlouva o zápůjčce (půjčce) splatná ve splátkách - vzor     

Smlouva o výpůjčce - vzor     

Darovací smlouva na nemovitost - vzor     

Závěť (alografická) - vzor     

Vydědění - vzor , pravidla vydědění    

Uznání dluhu - vzor    

Smlouva o darování podpory - vzor    

Smlouva o zápůjčce (půjčce) splatná jednorázově - vzor     

Žádost, výzva na vrácení daru, odstoupení od darovací smlouvy - vzor     

Potvrzení o převzetí daru - vzor    

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem bez výpovědní doby - vzor     

Darovací smlouva na celý majetek - vzor     

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu - vzor     

Darovací smlouva na pozemek - vzor    

Kupní smlouva na nemovitost s věcným břemenem - vzor  online   

Uznání dluhu - vzor  online -   

Vydědění - vzor  online   

Prohlášení o vydědění - vzor , pravidla pro vydědění    

Kupní smlouva na garáž - vzor    

Kupní smlouva s právem zpětné koupě - vzor     

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla - vzor  online    

Kupní smlouva o prodeji zvířete - vzor  online   

Kupní smlouva pes, kočka - vzor  online    

Kupní smlouva s předkupním právem - vzor    

Kupní smlova na rodinný dům - vzor     

Výpověď nájmu bytu uzavřeného na dobu neurčitou nájemcem - vzor     

Oznámení nepřítomnosti nájemce v bytě - vzor Žádost o odstranění závad, vad nájemního bytu 
- vzor    

Žádost o provedení opravy pronajatého, nájemního bytu - vzor    

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/vecne-bremeno-doziti-smlouva-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/plna-moc-k-zastoupeni-v-rizeni-o-dedictvi-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zapujceni-motoroveho-vozidla-potvrzeni-tiskopis-formular-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/vypoved-plne-moci-zmocnencem-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/plna-moc-k-prebirani-posty-korespondence-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/plna-moc-na-prevedeni-automobilu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zruseni-odvolani-plne-moci-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/plna-moc-vzor-ke-stazeni-zdarma-online-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/plna-moc-na-zastupovani-u-soudu-pravnikem-advokatem-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/generalni-plna-moc-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-najmu-bytu-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlouva-na-byt-dum-pozemek-nemovitost-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlouva-na-automobil-vzor-zdarma-potvrzeni-o-prevzeti-technicke-dokumentace
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlouva-na-pozemek-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/darovaci-smlouva-na-pohledavku-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-pujcce-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-vypujcce-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/darovaci-smlouva-na-nemovitost-vzor-ke-stazeni-zdarma-nalezitosti-darovaci-smlouvy
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zavet-vzor-ke-stazeni-online-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/vydedeni-vzor-ke-stazeni-zdarma-pravidla-pro-vydedeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/uznani-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-ztrata-vyhody-splatek-smluvni-pokuta
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/darovani-socialni-podpory-vzor-ke-stazeni-online-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-pujcce-splatna-jednorazove-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-vraceni-daru-vzor-vyzva-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/potvrzeni-o-prevzeti-daru-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/vypoved-z-najmu-bytu-pronajimatelem-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/darovaci-smlouva-na-pozemek-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-prodlouzeni-najemni-smlouvy-bytu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/darovaci-smlouva-na-pozemek-vzor-ke-stazeni-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlouva-na-nemovitost-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/priznani-uznani-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/vydedeni-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/listina-o-vydedeni-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlouva-na-pozemek-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlouva-s-pravem-zpetne-koupe-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlouva-auto-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlouva-pes-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlouva-na-psa-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlouva-s-predkupnim-pravem-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlova-na-rodinny-dum-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/vypoved-z-najmu-bytu-najemnikem-najemcem-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/oznameni-nepritomnosti-najemce-v-byte-vzor-zdarmazadost-o-odstraneni-zavad-vad-najemniho-bytu-vzor-ke-stazeni-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/oznameni-nepritomnosti-najemce-v-byte-vzor-zdarmazadost-o-odstraneni-zavad-vad-najemniho-bytu-vzor-ke-stazeni-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-provedeni-opravy-pronajateho-bytu-vzor-ke-stazeni


Žádost o vrácení kauce - vzor   

Žádost o slevu z nájmu, nájemného - vzor     

Dohoda o ukončení nájmu bytu - vzor     

Smlouva o nájmu rodinného domu - vzor     

Kupní smlouva na osobní automobil - vzor     

Výpověď nájmu bytu uzavřeného na dobu určitou ze strany nájemce - vzor    

Vzor závěti, holografická - vzor     

Žádost o odstranění závad, vad nájemního bytu - vzor    

Smlouva o výprose - vzor    

Oznámení, námitka neplatnosti smlouvy uzavřené nezletilou osobou - vzor  

Kupní smlouva na internetovou doménu - vzor  

Žádost o projednání dodatečně objeveného dědictví - vzor  

Plná moc notáře - vyřízení dědictví, dědického řízení - vzor  

Věcné břemeno na katastr nemovitostí - vzor  

Návrh na vklad do katastru nemovitostí - vzor  

Zástavní smlouva - vzor  

Zástavní smlouva na byt, dům, pozemek, nemovitost - vzor  

Zástavní smlouva na pohledávku - vzor  

Zástavní smlouva - zastavení pohledávky - vzor  

Registr, rejstřík zástav online - vzory žádostí  

Návrh darovací smlouvy - vzor  

Odstoupení od kupní smlouvy Aukro - vzor  

Smlouva o obstarání věci - vzor  online  

Odstoupení od koupi botů, obuvi - vzor  online 

Odstoupení od kupní smlouvy na zboží - vzor  online 

Smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti - vzor  online 

Smlouva o podnájmu - vzor  online  

Podnájemní smlouvy - vzor  online  

Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí - vzor  

Žádost o kácení stromu, dřevin - vzor  

Smlouva o postoupení pohledávky - vzor  

Smlouva o reklamě, pronájmu reklamní plochy, prostoru - vzor  

Žádost o převod bytové jednotky - vzor  

Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky do osobního vlastnictví - vzor  

Žádost o přidělení bytu - vzor, formulář, tiskopis  

Dohoda o převzetí dluhu - vzor  

Smlouva o smlouvě budoucí - movitá věc - vzor  

Smlouva o dílo - vzor  

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitost - vzor  

Výpověď z nájmu nebytových prostor - vzor  

Smlouva o směně bytu za dům - vzor  

Nárok na slevu z ceny zájezdu - vzor ke stažení a tisku 

Reklamace zájezdu - vzor  

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-vraceni-kauce-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-slevu-z-najmu-najemneho-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/dohoda-o-ukonceni-najmu-bytu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/najemni-smlouva-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlouva-na-osobni-automobil-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/vypoved-najmu-bytu-uzavreneho-na-dobu-urcitou-ze-strany-najemce
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/vzor-zaveti-holograficka-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-odstraneni-zavad-vad-najemniho-bytu-vzor-ke-stazeni-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-vyprose-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/oznameni-namitka-neplatnosti-smlouvy-uzavrene-nezletilou-osobou-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/kupni-smlouva-na-internetovou-domenu-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-projednani-dodatecne-objeveneho-dedictvi-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/plna-moc-notare-vyrizeni-dedictvi-dedickeho-rizeni-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/vecne-bremeno-na-katastr-nemovitosti-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/navrh-na-vklad-do-katastru-nemovitosti-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zastavni-smlouva-vzor-ke-stazeni-online-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zastavni-smlouva-na-byt-dum-pozemek-nemovitost-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zastavni-smlouva-na-pohledavku-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zastavni-smlouva-zastaveni-pohledavky-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/registr-rejstrik-zastav-online-vzory-zadosti-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/navrh-darovaci-smlouvy-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-aukro-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-obstarani-veci-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/odstoupeni-od-koupi-botu-obuvi-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-na-zbozi-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-zprostredkovani-koupe-nemovitosti-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-podnajmu-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/podnajemni-smlouvy-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/dohoda-spoluvlastniku-o-hospodareni-se-spolecnou-veci-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-kaceni-stromu-drevin-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-postoupeni-pohledavky-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-reklame-pronajmu-reklamni-plochy-prostoru-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-prevod-bytove-jednotky-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-prevodu-vlastnictvi-bytove-jednotky-do-osobniho-vlastnictvi-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-prideleni-bytu-vzor-formular-tiskopis-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/dohoda-o-prevzeti-dluhu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-smlouve-budouci-movita-vec-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-dilo-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-budouci-kupni-smlouve-na-nemovitost-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/vypoved-z-najmu-nebytovych-prostor-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-smene-bytu-za-dum-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/narok-na-slevu-z-ceny-zajezdu-vzor-zdarma-ke-stazeni-a-tisku
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/reklamace-zajezdu-vzor-ke-stazeni-zdarma


Žaloba o zaplacení smluvní pokuty - vzor  

Žádost o vyplacení nálezného - vzor ke stažení a tisku 

Upomínka vyplacení nálezného - vzor ke stažení a tisku 

Dlužní úpis (s ručitelem) - vzor  

Smlouva o zřízení předkupního práva - věcného břemene - vzor  

Žádost o náhradu škody na převzaté věci - vzor  

Smlouva o dílo podle občanského zákoníku - vzor  

Podnájemní smlouva - vzor  

Ukončení, výpověď nájemní smlouvy - vzor  

Pracovní právo  

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy - vzor  

Žaloba o náhradu škody za svěřené předměty - vzor  

Stížnost pro diskriminaci při výběrovém řízení - vzor  

Stížnost na obtěžování na pracovišti - vzor  

Dohoda o ukončení pracovního poměru - vzor  

Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor  online 

Stížnost na inspektorát práce pro diskriminaci - vzor  

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplácení mzdy - vzor  

Výpověď zaměstnance u pracovního poměru na dobu určitou, neurčitou - vzor  

Výpověď pro porušení pracovní kázně - vzor  

Výpověď zaměstnavatele pro neuspokojivé pracovní výsledky - vzor  

Okamžitá výpověď podaná zaměstnavatelem - vzor  

Výpověď z organizačních důvodů - vzor  

Odvolání výpovědi zaměstnancem - vzor  

Výpověď ve zkušební době od zaměstnavatele - vzor  

Stížnost inspektorátu práce pro nerovné zacházení se zaměstnancem - vzor  

Dohoda o provedení práce DPP - vzor  

Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor  

Dohoda o hmotné odpovědnosti - vzor  

Pracovní smlouva - vzor  

Dohoda o rozvázani pracovniho poměru - vzor  

Výpověď ze strany zaměstnance z důvodu nevyplacení mzdy - vzor  

Výpověď zaměstnancem ve zkušební době - vzor  

Výpověď zaměstnance z pracovního poměru - vzor  

Dohoda o pracovní činnosti - vzor , informace o DPČ  

Dohoda o výpovědi, výpověď dohodou - vzor  online 

Dohoda o provedení práce - vzor  

Podnět ke kontrole pro inspektorát práce - vzor  

Žaloba o náhradu škody pro diskriminační finanční ohodnocení v zaměstnání  

Žaloba na neplatnost výpovědi - vzor  

Žádost o projednání stížnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem - vzor  

Žaloba pro diskriminaci při výběrovém řízení - vzor  

Žaloba pro nerovnoměrné odměňování v zaměstnání - vzor  

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zaloba-o-zaplaceni-smluvni-pokuty-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-vyplaceni-nalezneho-vzor-zdarma-ke-stazeni-a-tisku
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/upominka-vyplaceni-nalezneho-vzor-zdarma-ke-stazeni-a-tisku
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/dluzni-upis-s-rucitelem-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-zrizeni-predkupniho-prava-vecneho-bremene-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/zadost-o-nahradu-skody-na-prevzate-veci-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-dilo-podle-obcanskeho-zakoniku-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/podnajemni-smlouva-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/ukonceni-vypoved-najemni-smlouvy-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/okamzite-zruseni-pracovniho-pomeru-zamestnancem-pro-nevyplaceni-mzdy-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/zaloba-o-nahradu-skody-za-sverene-predmety-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/stiznost-pro-diskriminaci-pri-vyberovem-rizeni-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/stiznost-na-obtezovani-na-pracovisti-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/dohoda-o-ukonceni-pracovniho-pomeru-vzor-ke-stazeni-online-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/dohoda-o-rozvazani-pracovniho-pomeru-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/stiznost-na-inspektorat-prace-pro-diskriminaci-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/okamzite-zruseni-pracovniho-pomeru-zamestnancem-pro-nevyplaceni-mzdy-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/vypoved-zamestnance-u-pracovniho-pomeru-na-dobu-urcitou-neurcitou-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/vypoved-pro-poruseni-pracovni-kazne-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/vypoved-zamestnavatele-pro-neuspokojive-pracovni-vysledky-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/okamzita-vypoved-podana-zamestnavatelem-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/vypoved-z-organizacnich-duvodu-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/odvolani-vypovedi-zamestnancem-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/vypoved-ve-zkusebni-dobe-od-zamestnavatele-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/stiznost-inspektoratu-prace-pro-nerovne-zachazeni-se-zamestnancem-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/dohoda-o-provedeni-prace-dpp-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/dohoda-o-rozvazani-pracovniho-pomeru-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/dohoda-o-hmotne-odpovednosti-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/pracovni-smlouva-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/dohoda-o-rozvazani-pracovniho-pomeru-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/vypoved-ze-strany-zamestnance-z-duvodu-nevyplaceni-mzdy-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/vypoved-zamestnancem-ve-zkusebni-dobe-vzor-ke-stazeni-online-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/vypoved-zamestnance-z-pracovniho-pomeru-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/dohoda-o-pracovni-cinnosti-vzor-ke-stazeni-informace-o-dpc
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/dohoda-o-vypovedi-vypoved-dohodou-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/dohoda-o-provedeni-prace-vzor-ke-stazeni-online-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/podnet-ke-kontrole-pro-inspektorat-prace-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/zaloba-o-nahradu-skody-pro-diskriminacni-financni-ohodnoceni-v-zamestnani
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/zaloba-na-neplatnost-vypovedi-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/zadost-o-projednani-stiznosti-mezi-zamestnancem-a-zamestnavatelem-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/zaloba-pro-diskriminaci-pri-vyberovem-rizeni-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/zaloba-pro-nerovnomerne-odmenovani-v-zamestnani-vzor-zdarma


Podnět inspektorátu práce pro porušování soukromí zaměstnance - vzor, formulář, tiskopis  

Stížnost pro finanční diskriminaci na pracovišti - vzor 

Oznámení zaměstnavateli o trvání dalšího zaměstnávání - vzor  

Vzor udání na úřad práce pro diskriminaci při výběrovém řízení  

Podnět k provedení kontroly zaměstnavatele z důvodu diskriminace - vzor  

Rodinné právo  

Zvýšení výživného - vzor k soudu  

Rozvodová smlouva o majetku a bydlení mezi manžely - vzor  

Žádost o rozvod manželství - dohodnutý rozvod - vzor  

Vzor žádosti o rozvod bezdětného manželství  

Předmanželská majetková smlouva, dohoda - vzor , informace  

Předmanželská smlouva - vzor  online  

Návrh na stanovení výživného pro nerozvedenou manželku (předběžné opatření) - vzor  

Střídavá péče, výchova dítěte - žádost, žaloba, vzor  

Žádost o střídavou péči o dítě k soudu - vzor  

Žádost o střídavou výchovu o dítě k soudu - vzor  

Předběžné opatření o výživné pro nerozvedenou matku nezletilého dítěte - vzor  

Návrh na vydání předběžného opatření, rozhodnutí - výživné, alimenty - vzor  

Návrh na rozvod manželství (SPORNÝ ROZVOD) - vzor   

Návrh na exekuci pro neplacení výživného, alimentů na dítě - vzor  

Návrh na rozvod bezdětného manželství - vzor  

Návrh na změnu příjmení dítěte - vzor  

Zvýšení výživného - vzor  online 

Návrh na zvýšení alimentů - vzor  online  

Žaloba o zvýšení výživného, alimentů u zletilého - vzor  

Dohoda rodičů o styku s dítětem a výživném - vzor  

Předsvatební smlouva, dohoda - vzor  

Žaloba o stanovení výživného pro zletilého potomka - vzor  

Žádost o snížení výživného u zletilého dítěte- vzor  k soudu 

Návrh na společnou výchovu dítěte, dětí po rozvodu rodičů - vzor  

Smlouva, dohoda o výživném mezi rozvedenými manžely - vzor  

Návrh na úpravu styku s dítětem po rozvodu - vzor  

Žádost, žaloba o zvýšení výživného na dítě - vzor  

Návrh na snížení výživného na dítě - vzor  

Návrh na zrušení výživného na dítě - vzor  

Návrh na výživné pro neprovdanou svobodnou matku - vzor  

Návrh na zrušení výživného k rozvedené manželce - vzor  

Návrh na zvýšení výživného - vzor  

Návrh na snížení alimentů, výživného - vzor, formulář, tiskopis  

Návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem - vzor  

Návrh na změnu úpravu výchovy a výživy po rozvodu - vzor  

Žaloba, žádost, návrh na snížení výživného - vzor  

Návrh k soudu na střídavou péči o dítě - vzor  

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/podnet-inspektoratu-prace-pro-porusovani-soukromi-zamestnance-vzor-formular-tiskopis-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/stiznost-pro-financni-diskriminaci-na-pracovisti-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/oznameni-zamestnavateli-o-trvani-dalsiho-zamestnavani-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/vzor-udani-na-urad-prace-pro-diskriminaci-pri-vyberovem-rizeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/podnet-k-provedeni-kontroly-zamestnavatele-z-duvodu-diskriminace-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zvyseni-vyzivneho-vzor-k-soudu-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/rozvodova-smlouva-o-majetku-a-bydleni-mezi-manzely-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zadost-o-rozvod-manzelstvi-dohodnuty-rozvod-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/vzor-adosti-o-rozvod-bezdtneho-manelstvi-zdarma-ke-staeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/predmanzelska-majetkova-smlouva-dohoda-vzor-ke-stazeni-informace
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/predmanzelska-smlouva-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-stanoveni-vyzivneho-pro-nerozvedenou-manzelku-predbezne-opatreni-vzor-ke-stazeni-online-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/stridava-pece-vychova-ditete-zadost-zaloba-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zadost-o-stridavou-peci-o-dite-k-soudu-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zadost-o-stridavou-vychovu-o-dite-k-soudu-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/predbezne-opatreni-o-vyzivne-pro-nerozvedenou-matku-nezletileho-ditete-vzor-ke-stazeni-online-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-vydani-predbezneho-opatreni-rozhodnuti-vyzivne-alimenty-vzor-ke-stazeni-online-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-rozvod-manzelstvi-sporny-rozvod-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-exekuci-pro-neplaceni-vyzivneho-alimentu-na-dite-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-rozvod-bezdetneho-manzelstvi-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-zmenu-prijmeni-ditete-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zvyseni-vyzivneho-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-zvyseni-alimentu-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zaloba-o-zvyseni-vyzivneho-alimentu-u-zletileho-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/dohoda-rodicu-o-styku-s-ditetem-a-vyzivnem-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/predsvatebni-smlouva-dohoda-vzor-ke-stazeni-online-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zaloba-o-stanoveni-vyzivneho-pro-zletileho-potomka-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zadost-o-snizeni-vyzivneho-u-zletileho-ditete-vzor-zdarma-ke-stazeni-k-soudu
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-spolecnou-vychovu-ditete-deti-po-rozvodu-rodicu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/smlouva-dohoda-o-vyzivnem-mezi-rozvedenymi-manzely-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-upravu-styku-s-ditetem-po-rozvodu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zadost-zaloba-o-zvyseni-vyzivneho-na-dite-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-snizeni-vyzivneho-na-dite-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-zruseni-vyzivneho-na-dite-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-vyzivne-pro-neprovdanou-svobodnou-matku-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-zruseni-vyzivneho-k-rozvedene-manzelce-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-zvyseni-vyzivneho-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-snizeni-alimentu-vyzivneho-vzor-formular-tiskopis-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-upravu-styku-s-nezletilym-ditetem-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-zmenu-upravu-vychovy-a-vyzivy-po-rozvodu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zaloba-zadost-navrh-na-snizeni-vyzivneho-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-k-soudu-na-stridavou-peci-o-dite-vzor-ke-stazeni


Návrh na svěření dítěte do pěstounské péče - vzor  

Návrh na nezrušitelné osvojení, adopci - vzor  

Návrh na svěření nezletilého dítěte do péče třetí osoby - vzor  

Návrh na úpravu výchovy a výživy - vzor  

Návrh na příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů spojených s těhotenstvím a 
slehnutím neprovdané ženy - vzor 

Návrh na změnu úpravy výchovy a výživy, oníž bylo již dříve soudem rozhodnuto - vzor  

Návrh na zvýšení výživného - vzor  

Návrh na úpravu styku prarodiče (dědečka, babičky) s vnoučetem  

Návrh na rozvod manželství (dohodou) - vzor  

Návrh na zúžení společného jmění manželů - vzor ke stažení a tisku 

Žaloba na popření otcovství manželem matky dítěte - vzor  

Správní právo  

Formuláře katastru nemovitostí 2013 online  

Odpor proti příkazu České obchodní inspekce - vzor  

Žádost o vydání potvrzení - vzor  

Žádost o poskytnutí informace - vzor  

Podání vysvětlení k přestupku - vzor  

Obchodní právo  

Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu - vzor    

Kupní smlouva na zboží, movitou věc - vzor   

Kupní smlouva univerzální - vzor   

Zprostředkovatelská smlouva (ne)exkluzivní - vzor , různé typy smluv na nemovitosti 

Směnka - vzor , náležitosti směnky - co musí směnka obsahovat  

Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku - vzor  

Smlouva o dílo - montáž - vzor online  

Smlouva o obchodním zastoupení - vzor  online 

Smlouva o zprostředkování prodeje automobilu - vzor  online 

Smlouva o opravě věci - vzor  online  

Smlouva o dílo - provedení opravy - vzor  online  

Smlouva o dílo - stavba, stavební práce - vzor  online 

Smlouva o zprostředkování - vzor  

Smlouva o nájmu automobilu (půjčovny) - vzor  

Smlouva o přepravě nákladu - vzor  

Smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení - vzor  online 

Smlouva o dílo pro provedení úklidových služeb - vzor  

Smlouva na úklidové služby - vzor  

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo - vzor  

Žaloby, soud (civilní právo procesní)  

Náhrada souhlasu k vydání předmětu z úschovy - vzor  

Žaloba proti zrušení, odebrání invalidního důchodu - vzor  

Žádost nájemce, nájemníka o prodloužení nájemní smlouvy - vzor  

Vyjádření žalobce po podání odporu - vzor  

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-svereni-ditete-do-pestounske-pece-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-nezrusitelne-osvojeni-adopci-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-svereni-nezletileho-ditete-do-pece-treti-osoby-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-upravu-vychovy-a-vyzivy-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-prispevek-na-vyzivu-a-uhradu-nekterych-nakladu-spojenych-s-tehotenstvim-a-slehnutim-neprovdane-zeny-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-prispevek-na-vyzivu-a-uhradu-nekterych-nakladu-spojenych-s-tehotenstvim-a-slehnutim-neprovdane-zeny-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-zmenu-upravy-vychovy-a-vyzivy-oniz-bylo-jiz-drive-soudem-rozhodnuto-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-zvyseni-vyzivneho-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-upravu-styku-prarodice-dedecka-babicky-s-vnoucetem
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-rozvod-manzelstvi-dohodou-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-zuzeni-spolecneho-jmeni-manzelu-vzor-zdarma-ke-stazeni-a-tisku
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zaloba-na-popreni-otcovstvi-manzelem-matky-ditete-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/spravni-pravo-vzory
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/spravni-pravo-vzory/formulare-katastru-nemovitosti-2013-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/spravni-pravo-vzory/odpor-proti-prikazu-ceske-obchodni-inspekce-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/spravni-pravo-vzory/zadost-o-vydani-potvrzeni-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/spravni-pravo-vzory/zadost-o-poskytnuti-informace-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/spravni-pravo-vzory/podani-vysvetleni-k-prestupku-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-prevodu-druzstevniho-podilu-v-bytovem-druzstvu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/kupni-smlouva-na-zbozi-movitou-vec-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/kupni-smlouva-univerzalni-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/zprostredkovatelska-smlouva-neexkluzivni-vzor-zdarma-ruzne-typy-smluv-na-nemovitosti
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smnka-vzor-zdarma-ke-staeni-naleitosti-smnky-co-musi-smnka-obsahovat
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-dilo-podle-obchodniho-zakoniku-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-dilo-montaz-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-obchodnim-zastoupeni-vzor-ke-staeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-zprostredkovani-prodeje-automobilu-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-oprave-veci-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-dilo-provedeni-opravy-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-dilo-stavba-stavebni-prace-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-zprostredkovani-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-najmu-automobilu-pujcovny-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-preprave-nakladu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-nevyhradnim-obchodnim-zastoupeni-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-dilo-pro-provedeni-uklidovych-sluzeb-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-na-uklidove-sluzby-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-uzavreni-budouci-smlouvy-o-dilo-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/nahrada-souhlasu-k-vydani-predmetu-z-uschovy-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-proti-zruseni-odebrani-invalidniho-duchodu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zadost-najemce-najemnika-o-prodlouzeni-najemni-smlouvy-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/vyjadreni-zalobce-po-podani-odporu-vzor-ke-stazeni-zdarma


Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení - vzor  

Návrh na určení nájemného obvyklého v čase a místě - vzor  

Vzdání se práva odvolání vzor online  

Žaloba, návrh na vydání rozhodčího nálezu - vzor  

Směnečný platební rozkaz - vzor  online  

Žádost o odročení jednání - vzor  online 

Žádost o prodloužení lhůty vzor online 

Žádost o bezplatné přidělení právníka, advokáta, obhájce - vzor  

Žádost o přidělení advokáta advokátní komorou - vzor  

Žádost o zbavení svéprávnosti - vzor , informace  

Potvrzení o majetkových poměrech - vzor, formulář, tiskopis  

Žaloba na vydání rozhodčího nálezu - vzor  

Návrh na prohlášení za mrtvého - vzor  

Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům - vzor  

Návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům - vzor  

Návrh na vydani rozhodčího nálezu - vzor  

Návrh na zajištění důkazu - vzor  a tisku 

Návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem ČR - vzor  

Návrh na nařízení exekuce - vzor  

Vzor návrhu na předběžné opatření  

Návrh na předběžné opatření - vzor  

Návrh na nařízení exekuce - vzor  

Žádost o osvobození od soudních poplatků - vzor  

Návrh na vydání platebního rozkazu - vzor  

Odvolání proti rozsudku soudu - vzor  

Vzdání se odvolání - vzor  

Zrušení, zpětvzetí odvolání - vzor  

Odpor proti platebnímu rozkazu - vzor  

Žádost o bezplatné právní zastoupení u soudu - vzor  

Žádost o osvobození od soudního poplatku - vzor  

Odvolání obecně - vzor , náležitosti odvolání  

Odpor proti platebnímu rozkazu - vzor, formulář  

Odpor proti platebnímu rozkazu, kauza UPC modemy - vzor  

Žádost o udělení, stanovení advokáta, právníka  - vzor  

Vzor odporu proti platebnímu rozkazu online  

Vzor návrhu na vydání platebního rozkazu - vzor  

Žádost o osvobození od soudních poplatků - vzor  

Žaloba o určení vlastnictví - vzor  

Smlouva o provedení exekuce - vzor  

Vylučovací žaloba - vzor  a tisku 

Žádost o vyhlášení osobního bankrotu - vzor, formulář, tiskopis  

Žaloba věřitele o zaplacení půjčky - vzor  

Žaloba na stanovení povinnosti zdržet se zásahů do výkonu práv k věcnému břemenu - vzor  

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-o-vydani-bezduvodneho-obohaceni-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-urceni-najemneho-obvykleho-v-case-a-miste-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/vzdani-se-prava-odvolani-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-navrh-na-vydani-rozhodciho-nalezu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/smenecny-platebni-rozkaz-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zadost-o-odroceni-jednani-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zadost-o-prodlouzeni-lhuty-vzor-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zadost-o-bezplatne-prideleni-pravnika-advokata-obhajce-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zadost-o-prideleni-advokata-advokatni-komorou-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zadost-o-zbaveni-svepravnosti-vzor-ke-stazeni-zdarma-informace
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/potvrzeni-o-majetkovych-pomerech-vzor-formular-tiskopis-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-na-vydani-rozhodciho-nalezu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-prohlaseni-za-mrtveho-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-zbaveni-zpusobilosti-k-pravnim-ukonum-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-omezeni-zpusobilosti-k-pravnim-ukonum-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-vydani-rozhodciho-nalezu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-zajisteni-dukazu-vzor-zdarma-ke-stazeni-a-tisku
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-zahajeni-rizeni-pred-financnim-arbitrem-cr-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-narizeni-exekuce-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/vzor-navrhu-na-predbezne-opatreni-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-predbezne-opatreni-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-narizeni-exekuce-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zadost-o-osvobozeni-od-soudnich-poplatku-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-vydani-platebniho-rozkazu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/odvolani-proti-rozsudku-soudu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/vzdani-se-odvolani-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zruseni-zpetvzeti-odvolani-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/odpor-proti-platebnimu-rozkazu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zadost-o-bezplatne-pravni-zastoupeni-u-soudu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zadost-o-osvobozeni-od-soudniho-poplatku-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/odvolani-obecne-vzor-ke-stazeni-zdarma-nalezitosti-odvolani
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/odpor-proti-platebnimu-rozkazu-vzor-formular-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/odpor-proti-platebnimu-rozkazu-kauza-upc-modemy-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zadost-o-udeleni-stanoveni-advokata-pravnika-zdarma-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/vzor-odporu-proti-platebnimu-rozkazu-ke-stazeni-zdarma-online
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/vzor-navrhu-na-vydani-platebniho-rozkazu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zadost-o-osvobozeni-od-soudnich-poplatku-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-o-urceni-vlastnictvi-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/smlouva-o-provedeni-exekuce-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/vylucovaci-zaloba-vzor-zdarma-ke-stazeni-a-tisku
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zadost-o-vyhlaseni-osobniho-bankrotu-vzor-formular-tiskopis-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-veritele-o-zaplaceni-pujcky-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-na-stanoveni-povinnosti-zdrzet-se-zasahu-do-vykonu-prav-k-vecnemu-bremenu-vzor


Dovolání k rozhodnutí soudu – vzor ke stažení  a tisku 

Žaloba pro zmatečnost - vzor  

Žaloba na obnovu řízení - vzor  

Smírčí řízení - vzor  

Žaloba o vrácení peněz ze zrušené smlouvy - vzor  

Žaloba o vrácení peněz z neplatné smlouvy - vzor  

Žaloba na ochranu osobnosti - vzor  

Žaloba na zrušení věcného břemene - vzor  

Smlouvy, dohody, žaloby  

Dohoda o srážkách ze mzdy - vzor  

Dovolání se neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky nepodložené zákonem - vzor  

Licence, licenční smlouva - vzor , pravidla  

Náhrada za ztracené nebo poškozené zavazadlo v letadle - vzor  

Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru - vzor  

Odmítnutí zasílání neobjednaného zboží - vzor  

Odmítnutí zvýšení ceny u smlouvy o dílo - vzor  

Odpor, odvolání proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu - vzor  

Odstoupení od kupní smlouvy pro nedodání zboží včas - vzor  

Odstoupení od kupní smlouvy pro nevyřízení reklamace ve lhůtě - vzor  

Odstoupení od kupní smlouvy pro odlišnosti v množství a počtu - vzor  

Odstoupení od kupní smlouvy pro opakovanou vadu věci - vzor  

Odstoupení od kupní smlouvy pro přetočený tachometr - vzor  

Odstoupení od kupní smlouvy se spotřebitelským úvěrem - vzor  

Odstoupení od kupní smlouvy, zboží nemá propagované vlastnosti - vzor 

Odstoupení od smlouvy o dílo pro zvýšení ceny díla - vzor  

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru - vzor  

Odstoupení od timesharingové smlouvy - vzor  

Oficiální oznámení shromáždění - vzor , pravidla oznámení  

Omezení způsobilosti k právním úkonům - vzor  

Podnět k šetření pro porušení zákona o ochraně osobních údajů - vzor  

Podnět k šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekci - vzor  

Podnět ke kontrole Státní veterinární správě - vzor  

Podnět ke kontrole Státní veterinární správě - vzor  

Podnět šetření ČOI pro porušení zákona o ochraně spotřebitele - vzor  

Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů - rozesílání nevyžádané elektronické reklamy - 
vzor 

Podnět živnostenskému úřadu pro šíření klamavé reklamy - vzor  

Podnět živnostenskému úřadu pro šíření nevyžádané tištěné reklamy - vzor  

Postoupení práv vyplývajících ze záruky - vzor  

Předkupní právo smlouva - vzor  

Příkazní smlouva, příkaz - vzor  

Prohlášení spoluvlastníků nemovitosti o vymezení jednotek - vzor  

Provizní smlouva - vzor  

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/dovolani-k-rozhodnuti-soudu-vzor-zdarma-ke-stazeni-a-tisku
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-pro-zmatecnost-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-na-obnovu-rizeni-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/smirci-rizeni-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-o-vraceni-penez-ze-zrusene-smlouvy-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-o-vraceni-penez-z-neplatne-smlouvy-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-na-ochranu-osobnosti-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-na-zruseni-vecneho-bremene-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/dohoda-o-srazkach-ze-mzdy-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/dovolani-se-neplatnosti-neprimerene-smluvni-podminky-nepodlozene-zakonem-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/licence-licencni-smlouva-vzor-ke-stazeni-zdarma-pravidla
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/nahrada-za-ztracene-nebo-poskozene-zavazadlo-v-letadle-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/namitka-nedodrzeni-informacni-povinnosti-ve-smlouve-o-spotrebitelskem-uveru-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odmitnuti-zasilani-neobjednaneho-zbozi-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odmitnuti-zvyseni-ceny-u-smlouvy-o-dilo-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odpor-odvolani-proti-rozhodnuti-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-nedodani-zbozi-vcas-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-nevyrizeni-reklamace-ve-lhute-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-odlisnosti-v-mnozstvi-a-poctu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-opakovanou-vadu-veci-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-pretoceny-tachometr-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-se-spotrebitelskym-uverem-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-zbozi-nema-propagovane-vlastnosti-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odstoupeni-od-smlouvy-o-dilo-pro-zvyseni-ceny-dila-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odstoupeni-od-smlouvy-o-spotrebitelskem-uveru-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odstoupeni-od-timesharingove-smlouvy-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/oficialni-oznameni-shromazdeni-vzor-ke-stazeni-zdarma-pravidla-oznameni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/omezeni-zpusobilosti-k-pravnim-ukonum-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/podnet-k-setreni-pro-poruseni-zakona-o-ochrane-osobnich-udaju-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/podnet-k-setreni-statni-zemedelske-a-potravinarske-inspekci-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/podnet-ke-kontrole-statni-veterinarni-sprave-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/podnet-ke-kontrole-statni-veterinarni-sprave-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/podnet-setreni-coi-pro-poruseni-zakona-o-ochrane-spotrebitele-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/podnet-uradu-pro-ochranu-osobnich-udaju-rozesilani-nevyzadane-elektronicke-reklamy-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/podnet-uradu-pro-ochranu-osobnich-udaju-rozesilani-nevyzadane-elektronicke-reklamy-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/podnet-zivnostenskemu-uradu-pro-sireni-klamave-reklamy-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/podnet-zivnostenskemu-uradu-pro-sireni-nevyzadane-tistene-reklamy-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/postoupeni-prav-vyplyvajicich-ze-zaruky-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/predkupni-pravo-smlouva-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/prikazni-smlouva-prikaz-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/prohlaseni-spoluvlastniku-nemovitosti-o-vymezeni-jednotek-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/provizni-smlouva-vzor-ke-stazeni-zdarma


Reklamace ojetého automobilu (koupě mezi občany) - vzor  

Reklamace připojení k internetu - vzor  

Reklamace věci zakoupené přes aukci, inzerát - vzor  

Reklamace věci, výrobku vyrobeného na zakázku - vzor  

Reklamace výpisu z bankovního účtu v bance - vzor  

Reklamace vyúčtování elektřiny - vzor  

Reklamace vyúčtování telekomunikačních služeb (pevná linka, mobilní telefon) - vzor  

Reklamace zájezdu pro porušení cestovní smlouvy - vzor  

Směnná smlouva na byt - vzor  

Směnná smlouva na nemovitost, dům - vzor  

Smlouva doživotního užívání bytu, domu - vzor  

Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky - vzor  

Smlouva o převzetí dluhu - vzor  

Smlouva o úschově - vzor  

Smlouva o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - vzor  

Stížnost Energetickému regulačnímu úřadu - vzor  

Stížnost Úřadu pro civilní letectví - vzor  

Stížnost, náhrada škody při odepření nástupu do letadla, při zpožděném, zrušeném letu - vzor  

Storno zájezdu u cestovní smlouvy - vzor  

Uplatnění práva na náhradu škody na odložené věci - vzor  

Uplatnění rozporu s kupní smlouvou - vzor  

Ústavní stížnost - vzor  

Výpověď povinného ručení - vzor  

Výpověď smlouvy na internet, internetové připojení - vzor  

Žádost o náhradu škody za odcizenou odloženou věc - vzor  

Žádost o náhradu škody způsobené čistírnou oděvů - vzor  

Žádost o náhradu škody způsobené špatně provedeným dílem - vzor  

Žádost o odročení líčení u soudu - vzor  

Žádost o odškodnění za zpoždění mezinárodního vlaku - vzor  

Žádost o předčasné splacení spotřebitelského úvěru - vzor  

Žádost o slevu na zboží koupeného přes internetovou aukci, inzerát - vzor 

Žádost o slevu pro vadu zboží nebránící jeho užívání - vzor  

Žádost o smazáních osobních údajů z databáze - vzor  

Žádost o střídavou péči o dítě k soudu - vzor  

Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty - vzor  

Žádost o vrácení řidičského průkazu - vzor  

Žádost o změnu příjmení po rozvodu manželství - vzor  

Žaloba na neplatnost pracovní smlouvy - vzor  

Žaloba na odstranění stavby - vzor  

Žaloba na odstranění vad zhotoveného díla - vzor  

Žaloba na stanovení povinnosti uzavřít smlouvu - vzor  

Žaloba na toho, kdo odpovídá za škodu zůsobenou jiným - vzor  

Žaloba na úhradu plnění vyživovací povinnosti za jiného - vzor  

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/reklamace-ojeteho-automobilu-koupe-mezi-obcany-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/reklamace-pripojeni-k-internetu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/reklamace-veci-zakoupene-pres-aukci-inzerat-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/reklamace-veci-vyrobku-vyrobeneho-na-zakazku-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/reklamace-vypisu-z-bankovniho-uctu-v-bance-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/reklamace-vyuctovani-elektriny-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/reklamace-vyuctovani-telekomunikacnich-sluzeb-pevna-linka-mobilni-telefon-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/reklamace-zajezdu-pro-poruseni-cestovni-smlouvy-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/smenna-smlouva-na-byt-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/smenna-smlouva-na-nemovitost-dum-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/smlouva-dozivotniho-uzivani-bytu-domu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/smlouva-o-prevodu-vlastnictvi-bytove-jednotky-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/smlouva-o-prevzeti-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/smlouva-o-uschove-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/smlouva-o-zruseni-a-vyporadani-spoluvlastnictvi-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/stiznost-energetickemu-regulacnimu-uradu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/stiznost-uradu-pro-civilni-letectvi-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/stiznost-nahrada-skody-pri-odepreni-nastupu-do-letadla-pri-zpozdenem-zrusenem-letu-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/storno-zajezdu-u-cestovni-smlouvy-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/uplatneni-prava-na-nahradu-skody-na-odlozene-veci-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/uplatneni-rozporu-s-kupni-smlouvou-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/ustavni-stiznost-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/vypoved-povinneho-ruceni-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/vypoved-smlouvy-na-internet-internetove-pripojeni-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-nahradu-skody-za-odcizenou-odlozenou-vec-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-nahradu-skody-zpusobene-cistirnou-odevu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-nahradu-skody-zpusobene-spatne-provedenym-dilem-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-odroceni-liceni-u-soudu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-odskodneni-za-zpozdeni-mezinarodniho-vlaku-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-predcasne-splaceni-spotrebitelskeho-uveru-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-slevu-na-zbozi-koupeneho-pres-internetovou-aukci-inzerat-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-slevu-pro-vadu-zbozi-nebranici-jeho-uzivani-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-smazanich-osobnich-udaju-z-databaze-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-stridavou-peci-o-dite-k-soudu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-vraceni-dane-z-pridane-hodnoty-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-vraceni-ridicskeho-prukazu-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zadost-o-zmenu-prijmeni-po-rozvodu-manzelstvi-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-na-neplatnost-pracovni-smlouvy-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-na-odstraneni-stavby-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-na-odstraneni-vad-zhotoveneho-dila-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-na-stanoveni-povinnosti-uzavrit-smlouvu-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-na-toho-kdo-odpovida-za-skodu-zusobenou-jinym-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-na-uhradu-plneni-vyzivovaci-povinnosti-za-jineho-vzor-zdarma


Žaloba na uhrazení škody za odloženou věc - vzor  

Žaloba náhrada škody - vzor  

Žaloba o náhradu mzdy při neplatném ukončení pracovního poměru - vzor  

Žaloba o náhradu škody uvedením do předešlého (původního) stavu - vzor 

Žaloba o náhradu škody za převzaté věci - vzor  

Žaloba o náhradu škody zp. zaměstnancem - vzor , pravidla 

Žaloba o náhradu škody způsobené porušením právní povinnosti - vzor  

Žaloba o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem - vzor 

Žaloba o náhradu škody způsobené provozní činností - vzor  

Žaloba o náhradu škody způsobené trestným činem - vzor  

Žaloba o náhrady škody způsobené neudržovaným chodníkem - vzor  

Žaloba o odstupné - vzor  

Žaloba o určení otcovství - vzor  

Žaloba o vyklizení bytu - vzor , informace  

Žaloba o zaplacení faktury - vzor  

Zprostředkovatelská smlouva - vzor , náležitosti zprostředkovatelské smlouvy  

Zrušení smlouvy na opravu věci pro opakovaný výskyt vady - vzor  

Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu opravené věci - vzor  

Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu zhotovené věci - vzor  

Sociální zabezpečení  

Vzor námitky proti rozhodnutí ČSSZ o odebrání částečného invalidního důchodu  

Odvolání proti zastavení platby hmotného zabezpečení - vzor  

Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání výhod - vzor  

Žádost o přezkoumání rozhodnutí - vzor  

Odpor proti rozhodnutí o odebrání invalidního důchodu - vzor  

Žádost o jednorázový příspěvek - vzor  

Žádost o příspěvek na motorové vozidlo - vzor  

Žádost o poskytnutí příspěvku na osobu blízkou - vzor  

Odvolání proti odebrání invalidního důchodu - vzor  

 
 

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-na-uhrazeni-skody-za-odlozenou-vec-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-nahrada-skody-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-nahradu-mzdy-pri-neplatnem-ukonceni-pracovniho-pomeru-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-nahradu-skody-uvedenim-do-predesleho-puvodniho-stavu-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-nahradu-skody-za-prevzate-veci-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-nahradu-skody-zp-zamestnancem-vzor-zdarma-ke-stazeni-pravidla
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-nahradu-skody-zpusobene-porusenim-pravni-povinnosti-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-nahradu-skody-zpusobene-nespravnym-urednim-postupem-vzor
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-nahradu-skody-zpusobene-provozni-cinnosti-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-nahradu-skody-zpusobene-trestnym-cinem-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-nahrady-skody-zpusobene-neudrzovanym-chodnikem-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-odstupne-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-urceni-otcovstvi-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-vyklizeni-bytu-vzor-ke-stazeni-zdarma-informace
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-zaplaceni-faktury-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zprostredkovatelska-smlouva-vzor-ke-stazeni-zdarma-nalezitosti-zprostredkovatelske-smlouvy
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zruseni-smlouvy-na-opravu-veci-pro-opakovany-vyskyt-vady-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zruseni-smlouvy-pro-neodstranitelnou-vadu-opravene-veci-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zruseni-smlouvy-pro-neodstranitelnou-vadu-zhotovene-veci-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/socialni-zabezpeceni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/socialni-zabezpeceni/vzor-namitky-proti-rozhodnuti-cssz-o-odebrani-castecneho-invalidniho-duchodu
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/socialni-zabezpeceni/odvolani-proti-zastaveni-platby-hmotneho-zabezpeceni-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/socialni-zabezpeceni/odvolani-proti-rozhodnuti-o-nepriznani-vyhod-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/socialni-zabezpeceni/zadost-o-prezkoumani-rozhodnuti-vzor-ke-stazeni-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/socialni-zabezpeceni/odpor-proti-rozhodnuti-o-odebrani-invalidniho-duchodu-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/socialni-zabezpeceni/zadost-o-jednorazovy-prispevek-vzor-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/socialni-zabezpeceni/zadost-o-prispevek-na-motorove-vozidlo-vzor-zdarma
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/socialni-zabezpeceni/adost-o-poskytnuti-pispvku-na-osobu-blizkou-vzor-zdarma-ke-staeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/socialni-zabezpeceni/odvolani-proti-odebrani-invalidniho-duchodu-vzor-ke-stazeni-zdarma

