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článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov
Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Štát: Česká republika
Nástroj: Právna pomoc
Druh kompetencie: Prijímajúce orgány
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 16
Mesto/Obec : Praga 2
PSČ : CZ-128 10
(420) 221997919
Štát: Česká republika
Nástroj: Právna pomoc
Druh kompetencie: Odosielajúce orgány
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 16
Mesto/Obec : Praga 2
PSČ : CZ-128 10
(420) 221997919
článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc
Územná oblasť, v ktorej má juridikciu: Česká republika.
článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti
Komunikačné prostriedky: prostredníctvom držiteľa poštovej licencie a faxom.
článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti
Jazyky, v ktorých sa môže vyplniť žiadosť: čeština, angličtina
Článok 14 odsek 3: Česká republika prijíma žiadosti o právnu pomoc vyplnené aj v angličtine.
Posledná aktualizácia: 08/04/2020
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska
komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska
komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti
autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie
Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde
k náprave.

