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Úvodní stránka>Obchodní a insolvenční rejstříky a katastry nemovitostí>Konkurzní a insolvenční rejstříky
Upozorňujeme, že výchozí
verze této stránky byla v nedávné době
aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě
zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change
Konkurzní a insolvenční rejstříky

němčina

Německo
Tato stránka poskytuje základní informace o insolvenčním rejstříku v Německu.
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu
tohoto strojového překladu.
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Německý insolvenční rejstřík
Německý insolvenční rejstřík poskytuje přístup ke všem vyhlášením německých insolvenčních soudů, v souladu s § 9 insolvenčního zákona. Tyto informace
jsou právně závazné a veřejně přístupné.
Rejstřík spravuje Bund-Länder-Kommission für Datenverarbaitung und Rationalisierung in der Justiz, zastoupená ministerstvem spravedlnosti spolkové
země Severní Porýní-Vestfálsko.
Je přístup do německého insolvenčního rejstříku zdarma?
Ano.
Jak vyhledávat v německém insolvenčním rejstříku
Insolvenční rejstřík je přístupný pouze na této internetové stránce Německý insolvenční rejstřík . Příslušné instrukce jak vyhledávat jsou uvedeny na dané
internetové stránce. Informace jsou k dispozici pouze v němčině.
Upozorňujeme, že ve zveřejněných oznámení všech německých insolvenčních soudů je možné vyhledávat pouze během prvních dvou týdnů po dni jejich
zveřejnění. Po uplynutí této lhůty je nutné hledat podle soudního obvodu insolvenčního soudu a jednoho z následujících údajů: příjmení, firmy, sídla nebo
bydliště dlužníka, jednacího čísla insolvenčního soudu nebo rejstříkového soudu, druhu zápisu, a identifikačního čísla.
Historie německého insolvenčního rejstříku
Internetová stránka německého insolvenčního rejstříku poskytuje informace o insolvenčních řízeních od 1. dubna 2002. Obsahuje podrobné informace o
tom, pro jaké období řízení jsou k dispozici informace.
Informace se vztahují k řízením, která nebyla ještě ukončena. Údaje jsou vymazány nejpozději šest měsíců po ukončení řízení.
Související odkazy
Německý insolvenční rejstřík
Poslední aktualizace: 16/04/2018
Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny,
které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli
odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států
odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

