PŘÍLOHA II
OSVĚDČENÍ O ROZHODNUTÍCH VE VĚCECH MANŽELSKÝCH
(Článek 36 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 2019/1111 (1))
DŮLEŽITÉ
Toto osvědčení ohledně rozhodnutí týkajícího se rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydává na návrh
strany soud členského státu původu sdělený Komisi podle článku 103 nařízení.
1. ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království
2. SOUD, KTERÝ VYDÁVÁ OSVĚDČENÍ*
2.1. Název*
2.2. Adresa*
2.3. Telefon/fax/e-mail*
Tel.

Fax

E-mail
...

3. SOUD, KTERÝ VYDAL ROZHODNUTÍ (nejedná-li se o tentýž soud)
3.1. Název
3.2. Adresa
4. ROZHODNUTÍ*
4.1. Datum (dd/mm/rrrr)*
4.2. Číslo jednací *
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4.3. Druh rozhodnutí*
4.3.1. Rozvod
4.3.2. Prohlášení manželství za neplatné
4.3.3. Rozluka
5. MANŽELSTVÍ*
5.1.1. Manželé*
5.1.1.
5.1.1.1. Příjmení*
5.1.1.2. Jméno (jména)*
5.1.1.3. Datum narození (dd/mm/rrrr)*
5.1.1.4. Místo narození
5.1.1.5. Identiﬁkační číslo nebo číslo sociálního zabezpečení (pokud existuje a pokud je k dispozici)
5.1.1.6. Adresa (pokud je k dispozici)
5.1.1.6.1. uvedená v rozhodnutí …
5.1.1.6.2. jakékoli další informace (například ohledně odlišné současné adresy) …
5.1.2.
5.1.2.1. Příjmení*
5.1.2.2. Jméno (jména)*
5.1.2.3. Datum narození (dd/mm/rrrr)*
5.1.2.4. Místo narození
5.1.2.5. Identiﬁkační číslo nebo číslo sociálního zabezpečení (pokud existuje a pokud je k dispozici
5.1.2.6. Adresa (pokud je k dispozici)
5.1.2.6.1. uvedená v rozhodnutí …
5.1.2.6.2. jakékoli další informace (například ohledně odlišné současné adresy) …
5.2. Datum, země a místo uzavření manželství*
5.2.1. Datum (dd/mm/rrrr)*
5.2.2. Země*
5.2.3. Místo (pokud je k dispozici)
6. ROZHODNUTÍ BYLO VYDÁNO V NEPŘÍTOMNOSTI*
6.1. Ne
6.2. Ano
6.2.1. Strana, jež se nedostavila k soudu, uvedená v bodě … (prosím vyplňte)
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6.2.2. Této straně byl doručen návrh na zahájení řízení nebo jiná obdobná písemnost.
6.2.2.1. Ne
6.2.2.2. Není soudu známo
6.2.2.3. Ano
6.2.2.3.1. Datum doručení (dd/mm/rrrr)
7. ROZHODNUTÍ PODLÉHÁ OPRAVNÝM PROSTŘEDKŮM PODLE PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU PŮVODU*
7.1. Ne
7.2. Ano
8. DATUM NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI V ČLENSKÉM STÁTĚ, VE KTERÉM BYLO ROZHODNUTÍ VYDÁNO (dd/mm/rrrr)*
9. JMÉNO (JMÉNA) STRANY (STRAN), KTERÉ VYUŽILY PRÁVNÍ POMOCI V SOULADU S ČL. 74 ODST. 1 NAŘÍZENÍ
9.1. Strana (strany)
9.1.1. uvedená (uvedené) v bodě 5.1.1
9.1.2. uvedená (uvedené) v bodě 5.1.2
10. NÁKLADY ŘÍZENÍ (3)
10.1. Rozhodnutí se týká i věcí rodičovské odpovědnosti a informace o nákladech řízení podle tohoto nařízení je
poskytována pouze v osvědčení o rozhodnutích ve věcech rodičovské odpovědnosti.
10.2. Rozhodnutí stanoví, že (4)
Příjmení
Jméno (či jména)
je povinen (povinna) zaplatit
Příjmení
Jméno (či jména)
částku ve výši
Euro (EUR)
bulharský leva (BGN)
chorvatská kuna (HRK)
česká koruna (CZK)
maďarský forint (HUF)
polský zlotý (PLN)
libra šterlinků (GBP)
rumunský leu (RON)
švédská koruna (SEK)
jiná (uveďte prosím kód ISO)
10.3. Jakékoli další informace, jež mohou být relevantní (např. pevná částka nebo procento celkové částky; přiznané úroky;
sdílené náklady; byla-li náhrada nákladů uložena více než jedné straně, může být celá částka získána od kterékoli z těchto
stran): …
V
Dne
Podpis a/nebo razítko

3/4

Generated by the European e-Justice Portal

Formulář ve formátu PDF
(1) Nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech
manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (Úř. věst. L 178, 2.7.2019, s. 1) (dále jen
„nařízení“).
(2) Pole označená (*) jsou povinná.
(3) Tento bod se rovněž týká situací, v nichž se o nákladech rozhoduje v samostatném rozhodnutí. Pouhá skutečnost, že
výše nákladů řízení zatím nebyla stanovena, by neměla bránit soudu ve vydání osvědčení, pokud některá strana zamýšlí
žádat o uznání věcné části rozhodnutí.
(4) Byla-li náhrada nákladů uložena více než jedné straně, připojte dodatečný list.
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