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Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească
Republica Cehă
Articolul 67 (a)
Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare ale autorității centrale desemnate în temeiul articolului 53:
Oficiul pentru protecția juridică internațională a copiilor (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Šilingrovo náměstí 3
602 00 Brno
Republica Cehă
Tel.: 00420 542 215 522
Fax: 00420 542 212 836
E-mail: podatelna@umpod.cz
Site web: http://www.umpod.cz/
Persoane de contact:
Zdeněk Kapitán, director
Markéta Nováková, director adjunct
Articolul 67 (b)
Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în temeiul articolului 57 alineatul (2): ceha, engleza, germana și franceza.
Articolul 67 (c)
Pentru certificatul privind dreptul de vizită și înapoierea copilului - articolul 45 alineatul (2): limba cehă
Articolele 21 și 29
În Republica Cehă, cererile formulate în temeiul articolelor 21 și 29 se depun la:
- instanțele districtuale (okresní soudy) sau la executorii judecătorești (soudní exekutoři).
Articolul 33
În Republica Cehă, căile de atac formulate în temeiul articolului 33 se depun la:
- instanțele districtuale (okresní soudy).
Articolul 34
În Republica Cehă, singurele căi de atac care pot fi formulate în temeiul articolului 34 sunt:
- acțiunea în anulare (žaloba pro zmatečnost), în temeiul articolului 229 și următoarele din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost
modificată, și recursul (dovolání), în temeiul articolului 236 și următoarele din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată.
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