PŘÍLOHA VIII
OSVĚDČENÍ O VEŘEJNÉ LISTINĚ NEBO DOHODĚ O ROZVODU NEBO ROZLUCE
(Článek 66 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EU) 2019/1111 (1))
DŮLEŽITÉ
Toto osvědčení se vydává na návrh strany, pouze pokud členský stát, který pověřil veřejný nebo jiný orgán formálním
vyhotovením nebo registrací veřejné listiny nebo registrací dohody, je příslušný podle oddílu I kapitoly II tohoto nařízení, jak
je uvedeno v bodě 2, a veřejná listina nebo dohoda má v daném členském státě závazné právní účinky, jak je uvedeno v
bodech 7.5 nebo 8.4.
1. ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)
Belgie
Bulharsko
Česko
Německo
Estonsko
Řecko
Irsko
Španělsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království
2. ČLENSKÝ STÁT PŮVODU JE PŘÍSLUŠNÝ PODLE ODDÍLU 1 KAPITOLY II NAŘÍZENÍ*
2.1. Ano
3. SOUD NEBO PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ OSVĚDČENÍ*
3.1. Název*
3.2. Adresa*
3.3. Telefon/fax/e-mail*
Tel.

Fax

E-mail

...

...

4. POVAHA PÍSEMNOSTI*
4.1. veřejná listina (v tomto případě vyplňte bod 7)
4.2. dohoda (v tomto případě vyplňte bod 8)
5. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ LISTINY NEBO DOHODY*
5.1. Rozvod
5.2. Rozluka
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6. MANŽELSTVÍ*
6.1. Manželé*
6.1.1.
6.1.1.1. Příjmení*
6.1.1.2. Jméno (jména)*
6.1.1.3. Datum narození (dd/mm/rrrr)*
6.1.1.4. Místo narození
6.1.1.5. Identiﬁkační číslo nebo číslo sociálního zabezpečení (pokud existuje a pokud je k dispozici)
6.1.1.6. Adresa (pokud je k dispozici)
6.1.1.6.1. uvedená ve veřejné listině nebo dohodě …
6.1.1.6.2. jakékoli další informace (například ohledně odlišné současné adresy) …
6.1.2.
6.1.2.1. Příjmení*
6.1.2.2. Jméno (jména)*
6.1.2.3. Datum narození (dd/mm/rrrr)*
6.1.2.4. Místo narození
6.1.2.5. Identiﬁkační číslo nebo číslo sociálního zabezpečení (pokud existuje a pokud je k dispozici)
6.1.2.6. Adresa (pokud je k dispozici)
6.1.2.6.1. uvedená ve veřejné listině nebo dohodě …
6.1.2.6.2. jakékoli další informace (například ohledně odlišné současné adresy) …
6.2. Datum, země a místo uzavření manželství*
6.2.1. Datum (dd/mm/rrrr)*
6.2.2. Země*
6.2.3. Místo (pokud je k dispozici)
7. VEŘEJNÁ LISTINA
7.1. Veřejný orgán nebo jiný orgán zmocněný za tímto účelem, který vyhotovil nebo registroval veřejnou listinu (pokud je
odlišný od soudu nebo příslušného orgánu uvedeného v bodě 3)
7.1.1. Název
7.1.2. Adresa
7.2. Datum (dd/mm/rrrr), kdy orgán uvedený v bodě 3 nebo v bodě 7.1 veřejnou listinu vyhotovil
7.3. Referenční číslo veřejné listiny (pokud existuje)
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7.4. Datum (dd/mm/rrrr), kdy byla veřejná listina registrována ve členském státě původu (pokud se liší od data uvedeného
v bodě 7.2)
7.4.1. Referenční číslo v registru (pokud existuje)
7.5. Datum (dd/mm/rrrr), od nějž má veřejná listina závazné právní účinky v členském státě původu
8. DOHODA
8.1. Veřejný orgán, který dohodu zaregistroval (pokud se liší od soudu nebo příslušného orgánu uvedeného v bodě 3)
8.1.1. Název
8.1.2. Adresa
8.2. Datum (dd/mm/rrrr) registrace dohody
8.3. Referenční číslo v registru (pokud existuje)
8.4. Datum (dd/mm/rrrr), od nějž má dohoda závazné právní účinky v členském státě původu
V
dne (dd/mm/rrrr)
Podpis a/nebo razítko

(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.
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