
PŘÍLOHA I

ŽÁDOST O DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

(Čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností
ve věcech občanských a obchodních v členských státech (1))

Jednací číslo/spisová značka:

1. ODESÍLAJÍCÍ SUBJEKT

1.1. Jméno:

1.2. Adresa:

1.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.3. Země:

1.3. Telefon:

1.4. Fax (*):

1.5. E-mail (*):

2. PŘIJÍMAJÍCÍ SUBJEKT

2.1. Jméno:

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. ŽADATEL

3.1. Jméno:
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3.2. Adresa:

3.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:

3.2.3. Země:

3.3. Telefon (*):

3.4. Fax (*):

3.5. E-mail (*):

4. ADRESÁT

4.1. Jméno:

4.2. Adresa:

4.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:

4.2.3. Země:

4.3. Telefon (*):

4.4. Fax (*):

4.5. E-mail (*):

4.6. Identifikační číslo/číslo sociálního pojištění/číslo organizace/nebo odpovídající údaj (*):

5. ZPŮSOB DORUČENÍ

5.1. V souladu s právními předpisy přijímajícího členského státu

5.2. Následujícím zvláštním způsobem:

5.2.1. Pokud je tento způsob neslučitelný s právními předpisy přijímacího členského státu, měla by být písemnost doručena v souladu s právními
předpisy tohoto členského státu:

5.2.1.1 ano

5.2.1.2. Ne

6. DORUČOVANÁ PÍSEMNOST
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6.1. Povaha písemnosti

6.1.1. Soudní

6.1.1.1. soudní předvolání

6.1.1.2. rozhodnutí

6.1.1.3. opravný prostředek

6.1.1.4. jiné

6.1.2. mimosoudní

6.2. Datum nebo lhůta, po jejímž uplynutí se doručení již nevyžaduje (*):

(den) (měsíc) (rok)

6.3. Jazyk písemnosti:

6.3.1 originál (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV, jiné):

6.3.2 překlad (*) (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV, jiné):

6.4. Počet příloh:

7. ZASLÁNÍ KOPIE PÍSEMNOSTI S POTVRZENÍM O DORUČENÍ (čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1393/2007)

7.1. Ano (v tomto případě zašlete dvě kopie doručované písemnosti)

7.2 Ne

1. Podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1393/2007 jste povinni učinit všechny kroky nezbytné k tomu, aby byla písemnost doručena co nejdříve, nejpozději
však do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud nelze doručit písemnost do jednoho měsíce od jejího obdržení, jste povinni informovat odesílající
subjekt uvedením této skutečnosti v bodu 13 potvrzení o doručení nebo nedoručení písemnosti.

2. Pokud nemůžete vyhovět této žádosti o doručení na základě zaslaných informací nebo písemností, jste podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1393/2007
povinni spojit se co nejrychlejším možným způsobem s odesílajícím subjektem k získání chybějících informací nebo písemností.

Vyhotoveno v:

Dne:

Podpis nebo razítko:
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