ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ ADRESY OSOBY, KTERÉ MÁ BÝT PÍSEMNOST DORUČENA
Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních
1
písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění)

Referenční číslo (je-li relevantní)(*):
1. ŽADATEL:
1.1. Totožnost (jméno a příjmení):
1.2. Datum narození (dd/mm/rrrr) (je-li relevantní)(*):
1.3. Adresa:
1.3.1. Ulice a číslo / poštovní přihrádka:
1.3.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
1.3.3. Země:
1.4. Telefon(*):
1.5. Fax(*):
1.6. E-mail(*):
1.7. Identiﬁkační číslo/číslo sociálního pojištění/číslo organizace nebo odpovídající údaj(*):
2. DOŽÁDANÝ ORGÁN:
2.1. Název:
2.2. Adresa:
2.2.1. Ulice a číslo / poštovní přihrádka:
2.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
2.2.3. Země:
2.3. Telefon(*):
2.4. Fax(*):
2.5. E-mail(*):
3. ADRESÁT / OSOBA, KTERÁ MÁ BÝT DORUČENO:
3.1. Totožnost (jméno a příjmení):
3.2. Poslední známá adresa (adresy)2:
3.2.1. Ulice a číslo / poštovní přihrádka:
3.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
3.2.3. Země:
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3.3. Známé osobní údaje adresáta (v případě fyzické osoby), jsou-li k dispozici:
3.3.1. Rodné jméno:
3.3.2. Další známé jméno (jména):
3.3.3. Datum a místo narození:
3.3.4. Identiﬁkační číslo/číslo sociálního pojištění nebo odpovídající údaj:
3.3.5. Příjmení a rodné příjmení matky nebo otce:
3.3.6. Další informace:
3.4. Známé osobní údaje adresáta (v případě právnické osoby), jsou-li k dispozici:
3.4.1. Registrační číslo nebo odpovídající údaj:
3.4.2. Další známý název (názvy):
3.4.3. Druh právnické osoby:
3.4.4. Jméno (jména) člena (členů) správní rady / zástupce:
3.5. Telefon(*):
3.6. Fax(*):
3.7. E-mail(*):
3.8. Jiné informace, jsou-li k dispozici:
4. ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI
4.1. Potřeba informací o aktuální adrese adresáta, aby bylo možné doručit tyto písemnosti:
4.1.1. soudní písemnosti:
4.1.1.1. návrhy na zahájení soudního řízení
4.1.1.2. soudní předvolání
4.1.1.3. soudní rozhodnutí / rozsudek vynesený (název soudu) dne (dd/mm/rrrr) s referenčním číslem
vynesený (název soudu)
dne (dd/mm/rrrr)
s referenčním číslem
4.1.1.4. opravný prostředek
4.1.1.5. jiné (uveďte):
4.1.2. mimosoudní písemnosti
4.2. Povaha a účel řízení:
5. ODPOVĚĎ ZAŠLETE:
elektronicky emailem na emailovou adresu uvedenou v bodě 1.6
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poštou na adresu uvedenou v bodě 1.3
6. DALŠÍ INFORMACE(*)
Platba byla provedena, pokud byly informace k dispozici (doporučuje se přidat potvrzení o platbě, je-li to možné)
Kopie písemností, které mají být doručeny, je-li to možné3
Jiné (uveďte):
V
Dne

Podpis a/nebo razítko:

(*) Nepovinný údaj..
1

Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40

2

V případě více než jedné známé adresy přidejte další pole.

3

Upozorňujeme, že pro některé členské státy může být povinné připojit kopii doručovaných písemností – podrobné informace viz oznámení příslušného
členského státu. .
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