FORMULÁŘ K
POTVRZENÍ O DORUČENÍ NEBO NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ
(čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 4 a článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování
soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (1))
Doručení se provádí co nejdříve. Nebylo-li možné provést doručení ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení, přijímající subjekt o tom uvědomí
odesílající subjekt (čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784)

Jednací číslo/spisová značka odesílajícího subjektu:
Jednací číslo/spisová značka přijímajícího subjektu:
Adresát:
...

1. DORUČENÍ (Článek 14)
1.1. Datum a adresa doručení:
...

1.2. Písemnost byla:
1.2.1. doručena v souladu s právem přijímajícího členského státu, a to:
1.2.1.1. předána
1.2.1.1.1. osobně adresátovi
1.2.1.1.2. jiné osobě
1.2.1.1.2.1. Jméno:
1.2.1.1.2.2. Adresa:
1.2.1.1.2.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
1.2.1.1.2.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
1.2.1.1.2.2.3. Země:
1.2.1.1.2.3. Vztah k adresátovi:
rodinný příslušník
zaměstnanec
Jiné
1.2.1.1.3. na adresu adresáta
1.2.1.1.4. na jinou adresu
Please specify
...

1.2.1.2. doručena poštovními službami
1.2.1.2.1. bez potvrzení o přijetí
1.2.1.2.2. s přiloženým potvrzením o přijetí
1.2.1.2.2.1. od adresáta
1.2.1.2.2.2. od jiné osoby
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1.2.1.2.2.2.1. Jméno:
1.2.1.2.2.2.2. Adresa:
1.2.1.2.2.2.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
1.2.1.2.2.2.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
1.2.1.2.2.2.2.3. Země:
1.2.1.2.2.2.3. Vztah k adresátovi:
family
employee
Jiné
1.2.1.3. doručena elektronicky (uveďte podrobnosti):
1.2.1.4. doručena jiným způsobem (uveďte podrobnosti):
...

1.2.2. doručena následujícím zvláštním způsobem (uveďte podrobnosti):
1.3. Adresát písemnosti byl písemně poučen o tom, že v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 může
odmítnout přijetí písemnosti, jestliže není vyhotovena v jazyce, kterému rozumí, nebo v úředním jazyce nebo v jednom z
úředních jazyků místa doručení ani k ní není připojen překlad do těchto jazyků.
2. INFORMACE V SOULADU S ČL. 11 ODST. 2 nařízení (EU) 2020/1784
Písemnost nebylo možné doručit do jednoho měsíce od obdržení
3. ODMÍTNUTÍ PÍSEMNOSTI (čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1784)
3.1. Adresát odmítl písemnost přijmout z důvodu použitého jazyka
3.1.1. Datum pokusu o doručení:
3.1.2. Datum odmítnutí, je-li k dispozici:
3.2. Písemnost je přiložena k tomuto potvrzení:
3.2.1. ano
3.2.2. ne
4. DŮVOD NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTI
4.1. Adresa neznámá
4.1.1. Byly podniknuty kroky ke zjištění adresy
Ano
Ne
4.2. Adresáta nelze najít
4.3. Písemnost nemohla být doručena do data nebo ve lhůtě stanovené v bodě 6.2. žádosti o doručení písemností
(formulář A)
4.4. Jiné (uveďte):
4.5. Písemnost je přiložena k tomuto potvrzení
Ano
Ne
V:
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Dne:
Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

(1)Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1
(2)Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.
(2) Vyplní orgán provádějící doručení.
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