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Materia regimurilor matrimoniale
Republica Cehă
Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate
cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul
(2)
În Republica Cehă, instanțele districtuale (okresní soudy).
Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Pot fi utilizate numai următoarele căi de atac extraordinare:
- recursul în anulare (žaloba pro zmatečnost);
- acțiunea de redeschidere a procedurii (žaloba na obnovu řízení);
- recursul în casație (dovolání).
Toate aceste căi de atac extraordinare se depun la instanța care a soluționat cauza în primă instanță.
Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)
Aceste autorități sunt notarii, care acționează în calitate de comisari judiciari (soudní komisaři) [în conformitate cu articolul 162 alineatul (2) coroborat cu
articolul 100 alineatul (1) și cu articolul 103 alineatul (1) din Legea nr. 292/2013 Repertoriul procedurilor judiciare speciale].
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