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Formulář na stížnost
O tomto formuláři
Tento formulář je právní dokument a může ovlivnit Vaše práva a povinnosti. Při vyplňování formuláře postupujte prosím podle instrukcí uvedených v  „Pokynech pro vyplnění formuláře na stížnost“. Nezapomeňte řádně vyplnit všechna okénka, která se Vás týkají, a předložit kopie veškerých relevantních dokumentů.
Upozornění: Bude-li Vaše stížnost neúplná, nebude Soudu předložena (viz Článek 47 Jednacího řádu Soudu). Zejména vezměte prosím na vědomí, že podle článku 47 odst. 2 písm. a) MUSÍ formulář na stížnost obsahovat v částech k tomu určených stručný popis skutečností, namítaných porušení Úmluvy a informace o splnění podmínek přijatelnosti. Řádně vyplněný formulář musí umožnit Soudu určit předmět a rozsah stížnosti bez potřeby studia dalších dokumentů. 
Vezměte prosím na vědomí, že formulář na stížnost bude správně fungovat pouze v aplikaci Adobe Reader 9 nebo jejích novějších verzích (k dispozici ke stažení na adrese www.adobe.com). Kopii formuláře si prosím nejprve uložte lokálně, poté vyplňte pomocí aplikace Adobe Reader, vytiskněte a zašlete Soudu poštou.
Štítek s čárovým kódem
Pokud Vám již Evropský soud pro lidská práva zaslal sadu štítků s čárovým kódem, nalepte prosím jeden do následujícího okénka.
Referenční značka
Pokud Vám již Soud v souvislosti s Vaší stížností přidělil referenční značku, uveďte ji prosím v následujícím okénku: 
A. Stěžovatel/ka
A. The applicant
A.1. Fyzická osoba
A.1. The applicant individual
Tato část se týká pouze stěžovatelů - fyzických osob. Je-li stěžovatelkou právnická osoba, vyplňte prosím část A.2.
1. Příjmení
2. Jméno/a
5. Státní příslušnost
6. Adresa
7. Telefon (včetně mezinárodního předčíslí)
8. Email (je-li k dispozici)
např. 31/12/1960 
3. Datum narození
D        D        M       M        R        R         R         R
9. Pohlaví            
 mužské
 ženské
4. Místo narození
A.2. Právnická osoba
A.2. The applicant organisation
Tuto část vyplňuje pouze právnická osoba – společnost, nevládní organizace, sdružení nebo právnická osoba jiného typu. V tomto případě je třeba vyplnit rovněž část D.1.
10. Název
11. Identifikační číslo (je-li k dispozici)
14. Adresa sídla
15. Telefon (včetně mezinárodního předčíslí)
16. Email
12. Datum zápisu, založení nebo vzniku (je-li k dispozici)
např. 27/09/2012 
D        D        M       M        R        R         R         R
13. Předmět činnosti
B. Stát/y, proti kterému/kterým je stížnost podána
B. State(s) against which the application is directed
17. Označte stát/y, proti němuž/nimž je stížnost podána.
ALB - Albánie
AND - Andorra 
ARM - Arménie
AUT - Rakousko
AZE - Ázerbájdžán
BEL - Belgie
BGR - Bulharsko
BIH - Bosna a Hercegovina
CHE - Švýcarsko
CYP - Kypr 
CZE - Česká republika
DEU - Německo
DNK - Dánsko
ESP - Španělsko
EST - Estonsko
FIN - Finsko
FRA - Francie
GBR - Spojené království
GEO - Gruzie
GRC - Řecko
HRV - Chorvatsko
HUN - Maďarsko
IRL - Irsko
ISL - Island
ITA - Itálie
LIE - Lichtenštejnsko
LTU - Litva 
LUX - Lucembursko
LVA - Lotyšsko
MCO - Monako
MDA - Moldavsko
MKD - Severní Makedonie
MLT - Malta
MNE - Černá Hora
NLD - Nizozemsko
NOR - Norsko
POL - Polsko
PRT - Portugalsko
ROU - Rumunsko
RUS - Ruská federace*
SMR - San Marino
SRB - Srbsko
SVK - Slovensko
SVN - Slovinsko
SWE - Švédsko
TUR - Turecko
UKR - Ukrajina
* Ruská federace přestala být smluvní stranou Evropské úmluvy o ochraně lidských práv dne 16. září 2022.
C. Zástupce/i fyzické osoby
C. Representative of the individual applicant
Fyzické osoby nemusí v tomto stádiu zastupovat advokát. Pokud stěžovatel není zastoupen, přejděte do části E. formuláře. Podáváte-li stížnost jménem fyzické osoby a nejste advokát (ale např. příbuzný, přítel nebo opatrovník), vyplňte část C.1. Jste-li advokát, vyplňte část C.2. V obou případech vyplňte též část C.3.
C.1. Jiný zástupce než advokát
C.2. Non-lawyer
18. Postavení/vztah/funkce
19. Příjmení
20. Jméno/a
21. Státní příslušnost
22. Adresa
23. Telefon (včetně mezinárodního předčíslí)
24. Fax
25. Email
C.2. Advokát
C.2. Lawyer
26. Příjmení
27. Jméno/a
28. Státní příslušnost
29. Adresa
30. Telefon (včetně mezinárodního předčíslí)
31. Fax
32. Email
C.3. Plná moc
D.3. Authority
Aby mohl zástupce jednat ve jménu stěžovatele, musí jej tento zplnomocnit svým podpisem v okénku č. 33. Stěžovatelův zástupce musí tuto plnou moc přijmout svým podpisem v okénku č. 35. 
Tímto uděluji plnou moc výše uvedené osobě, aby mě zastupovala v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve věci mé stížnosti podané v souladu s článkem 34 Úmluvy.
33. Podpis stěžovatele
34. Datum
např. 27/09/2015
D        D        M       M        R        R         R         R
Tímto přijímám plnou moc k zastupování stěžovatele v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve věci této stížnosti podané v souladu s článkem 34 Úmluvy.
35. Podpis zástupce
36. Datum
např. 27/09/2015
D        D        M       M        R        R         R         R
Elektronická komunikace mezi zástupcem a Soudem
37. Email pro účet eComms (pokud zástupce již komunikuje pomocí systému eComms, uveďte prosím existující email, který je v rámci systému eComms používán)
Vyplněním tohoto okénka zároveň vyjadřujete souhlas s používáním systému elektronické komunikace eComms.
D. Zástupce/i právnické osoby
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Je-li stěžovatelkou právnická osoba, musí být v řízení před Soudem zastoupena osobou, která je oprávněna za ni jednat (např. statutární orgán, ředitel, apod.) - dále „zástupce právnické osoby“. Údaje o tomto zástupci musejí být uvedeny v části D.1.  Hodlá-li zástupce právnické osoby zplnomocnit advokáta, je třeba rovněž vyplnit obě části D.2 a D.3.  
D.1. Zástupce právnické osoby 
D.1. Organisation official
38. Postavení/vztah/funkce (připojte příslušný doklad)
39. Příjmení
40. Jméno/a
41. Státní příslušnost
42. Adresa
43. Telefon (včetně mezinárodního předčíslí)
44. Fax
45. Email
D.2. Advokát
D.2. Lawyer
46. Příjmení
47. Jméno/a
48. Státní příslušnost
49. Adresa
50. Telefon (včetně mezinárodního předčíslí)
51. Fax
52. Email
D.3. Plná moc 
D.3. Authority
Zástupce právnické osoby musí zplnomocnit advokáta svým podpisem v okénku č. 53. Advokát musí tuto plnou moc přijmout svým podpisem v okénku č. 55.  
Tímto uděluji plnou moc osobě uvedené v části D.2, aby zastupovala stěžovatelku – právnickou osobu v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve věci této stížnosti podané v souladu s článkem 34 Úmluvy.
53. Podpis zástupce právnické osoby
54. Datum
např. 27/09/2015
D        D        M       M        R        R         R         R
Tímto přijímám plnou moc k zastupování stěžovatelky – právnické osoby v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve věci této stížnosti podané v souladu s článkem 34 Úmluvy.
55. Podpis advokáta
56. Datum
např. 27/09/2015
D        D        M       M        R        R         R         R
Elektronická komunikace mezi zástupcem a Soudem
57. Email pro účet eComms (pokud zástupce již komunikuje pomocí systému eComms, uveďte prosím existující email, který je v rámci systému eComms používán)
Vyplněním tohoto okénka zároveň vyjadřujete souhlas spoužíváním systému elektronické komunikace eComms.
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Předmět stížnosti
Subject matter of the application
Veškeré informace týkající se skutečností, namítaných porušení a splnění podmínek vyčerpání vnitrostátních právních prostředků nápravy a předložení stížnosti ve čtyřměsíční lhůtě podle článku 35 odst. 1 Úmluvy musejí být uvedeny v této části formuláře pod písmeny E, F a G. Tuto část je nutné vyplnit, nelze pouze odkázat na přílohu k formuláři. Viz článek 47 odst. 2 Jednacího řádu Soudu, Praktické pokyny pro zahájení řízení a také „ Pokyny pro vyplnění formuláře na stížnost”. 
E. Popis skutečností
E. Statement of the facts
 58.
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Popis skutečností (pokračování)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Popis skutečností (pokračování)
 60.
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F. Popis namítaných porušení Úmluvy a/nebo protokolů a argumenty na podporu stížnosti
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Článek, jehož porušení namítáte 
Vysvětlení
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Popis namítaných porušení Úmluvy a/nebo protokolů a argumenty na podporu stížnosti (pokračování)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Článek, jehož porušení namítáte 
Vysvětlení
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G. Splnění podmínek přijatelnosti uvedených v článku 35 odst. 1 Úmluvy
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
U každého namítaného porušení potvrďte, že jste využil/a/i veškeré dostupné a účinné opravné prostředky v daném státě, včetně odvolání. Na důkaz dodržení čtyřměsíční lhůty k podání stížnosti uveďte též datum vydání a doručení konečného vnitrostátního rozhodnutí.
 63. Namítané porušení
Informace o uplatněných vnitrostátních prostředcích nápravy a datum konečného rozhodnutí
64. Máte nebo měl jste k dispozici jiný vnitrostátní právní prostředek nápravy, který jste nevyčerpal?
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Ano
Ne
65.  Pokud ano, uveďte, který opravný prostředek jste nevyčerpal, a vysvětlete proč
H. Informace o řízení před jinými mezinárodními orgány
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Byla výše uvedená stížnost předložena jinému mezinárodnímu vyšetřovacímu nebo smírčímu orgánu?
66. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Ano
Ne
67. Pokud ano, uveďte stručné shrnutí tohoto řízení (namítané porušení, název mezinárodního orgánu, výsledek řízení a datum případných rozhodnutí)
68. Probíhá nebo probíhalo před Soudem řízení o jiných Vašich (stěžovatelových) stížnostech?
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Ano
Ne 
69. Pokud ano, uveďte prosím do následujícího okénka spisová čísla těchto stížností
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I. Seznam přiložených dokumentů
I. List of accompanying documents
Je nezbytné přiložit úplné a čitelné kopie všech dokumentů. Předložené dokumenty Vám nebudou vráceny. Je proto ve Vašem zájmu předložit pouze kopie, a nikoli originály. Je VAŠÍ POVINNOSTÍ:
- seřadit dokumenty chronologicky a podle jednotlivých řízení; - očíslovat strany vzestupně; a - předložit dokumenty, které NEJSOU sešité, slepené či jinak svázané.
70. Na následujících řádcích uveďte prosím seznam dokumentů v chronologickém pořadí se stručným popisem. Uveďte číslo strany, na níž se každý dokument nachází
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Dodatečné připomínky
Any other comments
Máte k Vaší stížnosti jiné připomínky?
71. Připomínky
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Prohlášení a podpis
Declaration and signature
Prohlašuji podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, že všechny informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé.
72. Datum
např. 27/09/2015
D        D        M       M        R        R         R         R
Stěžovatel/é nebo zástupce/i se musí podepsat do následujícího okénka.
73.  Podpis/y           stěžovatele/ů           zástupce/ů – zaškrtněte odpovídající políčko
Určení osoby k doručování korespondence
Confirmation of correspondent
Je-li ve stížnosti uvedeno několik stěžovatelů nebo zástupců, uveďte prosím jméno a adresu jedné osoby, s níž bude Soud následně vést korespondenci. Je-li stěžovatel zastoupen, Soud se bude písemně obracet pouze na zástupce, bez ohledu na to, zda je advokát, či nikoli).
74.  Jméno a adresa            stěžovatele           zástupce	– zaškrtněte odpovídající políčko
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Vyplněný formulář musí být podepsán a zaslán na následující adresu: 
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
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