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Úvodní stránka

Země: Chorvatsko
Nástroj: Doručování dokumentů
Druh pravomoci: Odesílající subjekty
Na základě vámi uvedených informací bylo nalezeno více soudů/orgánů příslušných pro tento právní nástroj. Jejich seznam je uveden níže:
Općinski građanski sud u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84
Město/Obec : Zagreb
Poštovní směrovací číslo : 10000
+385 1 612 66 01
+385 1 612 66 02
OGSZG-Ured-predsjednika@oszg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Bjelovaru
Josipa Jelačića 3
Město/Obec : Bjelovar
Poštovní směrovací číslo : 43000
+385 43 274-126
+385 43 274-151
ured.predsjednika@osbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osbj/
Poznámky :

Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č

zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných

a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Crikvenici
Kralja Tomislava 85a

Město/Obec : Crikvenica
Poštovní směrovací číslo : 51260
+385 51 554-178
+385 51 554-018
Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Město/Obec : Dubrovnik
Poštovní směrovací číslo : 20000
+385 20 448-106
+385 20 357-667
ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas

nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných

a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzije Stepinca 3
Město/Obec : Gospić
Poštovní směrovací číslo : 53000
+385 53 558-882
+385 53 572-424
opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSGS/

Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími

rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas

nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná

výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1
Město/Obec : Karlovac

Poštovní směrovací číslo : 47000
+385 47 606-236
+385 47 415-310
ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oska/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Koprivnici
Hrvatske državnosti 5
Město/Obec : Koprivnica
Poštovní směrovací číslo : 48000
+385 48 240-360
+385 48 622-006
ured.predsjednika@oskc.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oskp/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č

zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných

a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Kutini
Hrvatskih branitelja 1

Město/Obec : Kutina
Poštovní směrovací číslo : 44320
+385 44 691-200
+385 44 680-996
ured.predsjednika@osku.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSKT/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas

nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných

a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Makarskoj
Kralja Petra Krešimira IV br. 2
Město/Obec : Makarska
Poštovní směrovací číslo : 21300
+385 21 695-340
+385 21 695-358
ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmk/

Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími

rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas

nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná

výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Metkoviću
Andrije Hebranga 9
Město/Obec : Metković

Poštovní směrovací číslo : 20350
+385 20 642-657
+385 20 642 663
ured.predsjednika@osme.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmet/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Novom Zagrebu
Turinina 3
Město/Obec : Zagreb
Poštovní směrovací číslo : 10010
+385 1 2356 860
+385 1 2356 882
ured.predsjednika@osnzg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSNZG/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č

zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných

a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Osijeku
Europska avenija 7

Město/Obec : Osijek
Poštovní směrovací číslo : 31000
+385 31 228-411
+385 31 202-419
ured.predsjednika@osos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osos/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas

nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných

a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Pazinu
Franjevačke stube 2
Město/Obec : Pazin
Poštovní směrovací číslo : 52000
+385 52 619-100
+385 52 619-107
ured.predsjednika@ospa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSPZ/

Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími

rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas

nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná

výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Požegi
Svetog Florijana 2
Město/Obec : Požega

Poštovní směrovací číslo : 34000
+385 34 290-500
+385 34 290-516
ured.predsjednika@ospz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospoz/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Puli-Pola
Kranjčevićeva 8
Město/Obec : Pula-Pola
Poštovní směrovací číslo : 52100
+385 52 377-606
+385 52 210-237
predsjednistvo@ospu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospu/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č

zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných

a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7

Město/Obec : Rijeka
Poštovní směrovací číslo : 51000
+385 51 355-617
+385 51 213-110
ured.predsjednika@osri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osri/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas

nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných

a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Sesvetama
Industrijska cesta 15
Město/Obec : Sesvete
Poštovní směrovací číslo : 10360
+385 1 2040 244
+385 1 2006 977
ured.predsjednika@ossv.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OGSZGSSSE/

Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími

rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas

nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná

výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Sisku
Trg Ljudevita Posavskog 5 p.p.936
Město/Obec : Sisak

Poštovní směrovací číslo : 44000
+385 44 525-700
+385 44 522-923
ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossi/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
Město/Obec : Slavonski Brod
Poštovní směrovací číslo : 35000
+385 35 217-400
+385 35 410-296
ured.predsjednika@ossb.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSSB/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č

zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných

a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Splitu
Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac

Město/Obec : Split
Poštovní směrovací číslo : 21000
+385 21 755-710
+385 21 755-762
opcinskisud.Split@pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osst/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas

nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných

a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Varaždinu
Braće Radića 2
Město/Obec : Varaždin
Poštovní směrovací číslo : 42000
+385 42 401-831
+385 42 312-563
ured.predsjednika@osvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/

Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími

rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas

nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná

výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Velikoj Gorici
Trga Kralja Tomislava 36
Město/Obec : Velika Gorica

Poštovní směrovací číslo : 10410
+385 1 626 95 00
+385 1 626 00 47
osvg@osvg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Vinkovcima
Trg bana Josipa Šokčevića 17
Město/Obec : Vinkovci
Poštovní směrovací číslo : 32100
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Virovitici
Tomaša Masaryka 8
Město/Obec : Virovitica
Poštovní směrovací číslo : 33000
+385 33 840-900
+385 33 840-930

ured.predsjednika@osvr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvt/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.

Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Vukovaru
Županijska 31
Město/Obec : Vukovar
Poštovní směrovací číslo : 32000
+385 32 451-602
+385 32 451-645
ured.predsjednika@osvu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvu/

Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími

rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas

nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná

výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Zadru
Ulica plemića Borelli 9
Město/Obec : Zadar
Poštovní směrovací číslo : 23000
+385 23 309-942
+385 23 213-196
ured.predsjednika@oszd.pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/oszd/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Zlataru
Trg slobode 14a
Město/Obec : Zlatar
Poštovní směrovací číslo : 49250
+385 49 426-857
+385 49 466-827
ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Čakovcu
Ruđera Boškovića 18
Město/Obec : Čakovec
Poštovní směrovací číslo : 40000
+385 40 379-613
+385 40 379-686

ured.predsjednika@osck.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSCK/
Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.

Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Đakovu
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Město/Obec : Đakovo
Poštovní směrovací číslo : 31400
+385 31 840-120
+385 31 840-125
ured.predsjednika@osdk.pravosudje.hr
Poznámky :

Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č

zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných

a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Općinski sud u Šibeniku
Stjepana Radića 81
Město/Obec : Šibenik
Poštovní směrovací číslo : 22000
+385 22 209-101
+385 22 212-894
ured.predsjednika@ossi.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossib/

Poznámky :
Městské soudy rozhodují v trestních a občanských věcech (v mezích své předmětné pravomoci stanovené zákonem), zabývají se věcmi týkajícími
rozhodnutí, dědictví, vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželského svazku, ukončení manželského svazku a rozvodu a prokázání č
zpochybnění otcovství nebo mateřství, vedou řízení o věcném břemeni, rozhodují ve sporech souvisejících s neoprávněným vstupem, vedou katas
nemovitostí a řeší související spory, rozhodují ve sporech týkajících se nájmu, pronájmu a občanského soužití, rozhodují o opravách zveřejněných
a kompenzaci za újmu způsobenou takovýmito informacemi, o ochraně před nezákonnými aktivitami, v pracovněprávních sporech, ve věcech uzná
výkonu rozhodnutí zahraničních soudů, provádějí úkony související s mezinárodní právní pomocí v řízeních, které jsou v jejich jurisdikci, zapojují se
mezinárodní soudní spolupráce s členskými státy EU ve věcech, které jsou v jejich jurisdikci, a nabízejí právní pomoc.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Trgovački sud u Bjelovaru
Šetalište dr. Ivše Lebovića 42
Město/Obec : Bjelovar
Poštovní směrovací číslo : 43000
+385 43 244-408
+385 43 221-574
ured.predsjednika@tsbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsbj/
Poznámky :
Obchodní soudy řeší spory mezi právnickými osobami a dále mezi právnickými osobami a osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnost
spory mezi osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnostníků, jestliže se spor týká jejich obchodních aktivit, spory, které vznikly během z
provozu a ukončení činnosti společnosti, spory týkající se pravidel upravujících partnerství a práv v rámci společnosti, spory mezi partnery v rámci
společnosti a mezi partnery a společností, pokud jde o řízení a vedení společnosti a práva a povinnosti partnerů související s jejich konkrétní pozic
společnosti, spory týkající se strany, která je v likvidaci (nezávisle na identitě druhé strany), a všechny spory týkající se likvidace, spory týkající se p
plavby na moři a vnitrozemských vodních cestách, spory týkající se námořního práva, spory související s letadly a spory podle zákona o letecké do
spory týkající se ochrany a využití průmyslového vlastnictví, autorského práva a souvisejících práv a dalších práv duševního vlastnictví, vynálezů,

technologického pokroku a společností, spory týkající se nekalé konkurence, monopolních ujednání a hrozeb pro rovné postavení Chorvatské repu
jednotném trhu, vyřizují věci související s registrací a vedou soudní rejstřík, rozhodují v mimosoudních záležitostech vymezených v zákoně o spole

provádějí postup pro uznání rozhodnutí zahraničních soudů a rozhodčí nálezy v obchodních sporech, provádějí úkony související s mezinárodní pr
pomocí, pokud jde o předkládání důkazů v obchodních věcech, a další úkony vymezené zákonem.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Trgovački sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Město/Obec : Dubrovnik

Poštovní směrovací číslo : 20000
+385 20 358-460
+385 20 357-737
ured.predsjednika@tsdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/TSDU/
Poznámky :
Obchodní soudy řeší spory mezi právnickými osobami a dále mezi právnickými osobami a osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnost
spory mezi osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnostníků, jestliže se spor týká jejich obchodních aktivit, spory, které vznikly během z
provozu a ukončení činnosti společnosti, spory týkající se pravidel upravujících partnerství a práv v rámci společnosti, spory mezi partnery v rámci
společnosti a mezi partnery a společností, pokud jde o řízení a vedení společnosti a práva a povinnosti partnerů související s jejich konkrétní pozic

společnosti, spory týkající se strany, která je v likvidaci (nezávisle na identitě druhé strany), a všechny spory týkající se likvidace, spory týkající se p

plavby na moři a vnitrozemských vodních cestách, spory týkající se námořního práva, spory související s letadly a spory podle zákona o letecké do
spory týkající se ochrany a využití průmyslového vlastnictví, autorského práva a souvisejících práv a dalších práv duševního vlastnictví, vynálezů,

technologického pokroku a společností, spory týkající se nekalé konkurence, monopolních ujednání a hrozeb pro rovné postavení Chorvatské repu
jednotném trhu, vyřizují věci související s registrací a vedou soudní rejstřík, rozhodují v mimosoudních záležitostech vymezených v zákoně o spole

provádějí postup pro uznání rozhodnutí zahraničních soudů a rozhodčí nálezy v obchodních sporech, provádějí úkony související s mezinárodní pr
pomocí, pokud jde o předkládání důkazů v obchodních věcech, a další úkony vymezené zákonem.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Trgovački sud u Osijeku
Zagrebačka ulica 2
Město/Obec : Osijek
Poštovní směrovací číslo : 31000
+385 31 207-600, +385 31 285-589
+385 31 207-500, +385 31 207-600
ured.predsjednika@tsos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsos/
Poznámky :

Obchodní soudy řeší spory mezi právnickými osobami a dále mezi právnickými osobami a osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnost
spory mezi osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnostníků, jestliže se spor týká jejich obchodních aktivit, spory, které vznikly během z

provozu a ukončení činnosti společnosti, spory týkající se pravidel upravujících partnerství a práv v rámci společnosti, spory mezi partnery v rámci
společnosti a mezi partnery a společností, pokud jde o řízení a vedení společnosti a práva a povinnosti partnerů související s jejich konkrétní pozic

společnosti, spory týkající se strany, která je v likvidaci (nezávisle na identitě druhé strany), a všechny spory týkající se likvidace, spory týkající se p
plavby na moři a vnitrozemských vodních cestách, spory týkající se námořního práva, spory související s letadly a spory podle zákona o letecké do

spory týkající se ochrany a využití průmyslového vlastnictví, autorského práva a souvisejících práv a dalších práv duševního vlastnictví, vynálezů,
technologického pokroku a společností, spory týkající se nekalé konkurence, monopolních ujednání a hrozeb pro rovné postavení Chorvatské repu

jednotném trhu, vyřizují věci související s registrací a vedou soudní rejstřík, rozhodují v mimosoudních záležitostech vymezených v zákoně o spole
provádějí postup pro uznání rozhodnutí zahraničních soudů a rozhodčí nálezy v obchodních sporech, provádějí úkony související s mezinárodní pr
pomocí, pokud jde o předkládání důkazů v obchodních věcech, a další úkony vymezené zákonem.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Trgovački sud u Pazinu
Dršćevka 1
Město/Obec : Pazin
Poštovní směrovací číslo : 52000
+385 52 619 900
+385 52 619 910
ured.predsjednika@tspa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tspz/
Poznámky :
Obchodní soudy řeší spory mezi právnickými osobami a dále mezi právnickými osobami a osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnost
spory mezi osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnostníků, jestliže se spor týká jejich obchodních aktivit, spory, které vznikly během z
provozu a ukončení činnosti společnosti, spory týkající se pravidel upravujících partnerství a práv v rámci společnosti, spory mezi partnery v rámci
společnosti a mezi partnery a společností, pokud jde o řízení a vedení společnosti a práva a povinnosti partnerů související s jejich konkrétní pozic
společnosti, spory týkající se strany, která je v likvidaci (nezávisle na identitě druhé strany), a všechny spory týkající se likvidace, spory týkající se p
plavby na moři a vnitrozemských vodních cestách, spory týkající se námořního práva, spory související s letadly a spory podle zákona o letecké do
spory týkající se ochrany a využití průmyslového vlastnictví, autorského práva a souvisejících práv a dalších práv duševního vlastnictví, vynálezů,
technologického pokroku a společností, spory týkající se nekalé konkurence, monopolních ujednání a hrozeb pro rovné postavení Chorvatské repu
jednotném trhu, vyřizují věci související s registrací a vedou soudní rejstřík, rozhodují v mimosoudních záležitostech vymezených v zákoně o spole
provádějí postup pro uznání rozhodnutí zahraničních soudů a rozhodčí nálezy v obchodních sporech, provádějí úkony související s mezinárodní pr
pomocí, pokud jde o předkládání důkazů v obchodních věcech, a další úkony vymezené zákonem.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Trgovački sud u Rijeci
Zadarska 1. i 3.
Město/Obec : Rijeka
Poštovní směrovací číslo : 51000
+385 51 660-200
+385 51 660-260
ured.predsjednika@tsri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsri/

Poznámky :
Obchodní soudy řeší spory mezi právnickými osobami a dále mezi právnickými osobami a osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnost
spory mezi osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnostníků, jestliže se spor týká jejich obchodních aktivit, spory, které vznikly během z
provozu a ukončení činnosti společnosti, spory týkající se pravidel upravujících partnerství a práv v rámci společnosti, spory mezi partnery v rámci
společnosti a mezi partnery a společností, pokud jde o řízení a vedení společnosti a práva a povinnosti partnerů související s jejich konkrétní pozic
společnosti, spory týkající se strany, která je v likvidaci (nezávisle na identitě druhé strany), a všechny spory týkající se likvidace, spory týkající se p
plavby na moři a vnitrozemských vodních cestách, spory týkající se námořního práva, spory související s letadly a spory podle zákona o letecké do
spory týkající se ochrany a využití průmyslového vlastnictví, autorského práva a souvisejících práv a dalších práv duševního vlastnictví, vynálezů,
technologického pokroku a společností, spory týkající se nekalé konkurence, monopolních ujednání a hrozeb pro rovné postavení Chorvatské repu
jednotném trhu, vyřizují věci související s registrací a vedou soudní rejstřík, rozhodují v mimosoudních záležitostech vymezených v zákoně o spole

provádějí postup pro uznání rozhodnutí zahraničních soudů a rozhodčí nálezy v obchodních sporech, provádějí úkony související s mezinárodní pr
pomocí, pokud jde o předkládání důkazů v obchodních věcech, a další úkony vymezené zákonem.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Trgovački sud u Splitu
Sukoišanska 6
Město/Obec : Split
Poštovní směrovací číslo : 21000
+385 21 393-999
+385 21 481-242, +385 21 393-988
ured.predsjednika@tsst.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tssp/

Poznámky :
Obchodní soudy řeší spory mezi právnickými osobami a dále mezi právnickými osobami a osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnost

spory mezi osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnostníků, jestliže se spor týká jejich obchodních aktivit, spory, které vznikly během z
provozu a ukončení činnosti společnosti, spory týkající se pravidel upravujících partnerství a práv v rámci společnosti, spory mezi partnery v rámci

společnosti a mezi partnery a společností, pokud jde o řízení a vedení společnosti a práva a povinnosti partnerů související s jejich konkrétní pozic
společnosti, spory týkající se strany, která je v likvidaci (nezávisle na identitě druhé strany), a všechny spory týkající se likvidace, spory týkající se p

plavby na moři a vnitrozemských vodních cestách, spory týkající se námořního práva, spory související s letadly a spory podle zákona o letecké do
spory týkající se ochrany a využití průmyslového vlastnictví, autorského práva a souvisejících práv a dalších práv duševního vlastnictví, vynálezů,

technologického pokroku a společností, spory týkající se nekalé konkurence, monopolních ujednání a hrozeb pro rovné postavení Chorvatské repu
jednotném trhu, vyřizují věci související s registrací a vedou soudní rejstřík, rozhodují v mimosoudních záležitostech vymezených v zákoně o spole

provádějí postup pro uznání rozhodnutí zahraničních soudů a rozhodčí nálezy v obchodních sporech, provádějí úkony související s mezinárodní pr
pomocí, pokud jde o předkládání důkazů v obchodních věcech, a další úkony vymezené zákonem.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2
Město/Obec : Varaždin
Poštovní směrovací číslo : 42000
+385 42 401-900
+385 42 214-743
ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tsvz/
Poznámky :
Obchodní soudy řeší spory mezi právnickými osobami a dále mezi právnickými osobami a osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnost
spory mezi osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnostníků, jestliže se spor týká jejich obchodních aktivit, spory, které vznikly během z
provozu a ukončení činnosti společnosti, spory týkající se pravidel upravujících partnerství a práv v rámci společnosti, spory mezi partnery v rámci
společnosti a mezi partnery a společností, pokud jde o řízení a vedení společnosti a práva a povinnosti partnerů související s jejich konkrétní pozic
společnosti, spory týkající se strany, která je v likvidaci (nezávisle na identitě druhé strany), a všechny spory týkající se likvidace, spory týkající se p
plavby na moři a vnitrozemských vodních cestách, spory týkající se námořního práva, spory související s letadly a spory podle zákona o letecké do
spory týkající se ochrany a využití průmyslového vlastnictví, autorského práva a souvisejících práv a dalších práv duševního vlastnictví, vynálezů,
technologického pokroku a společností, spory týkající se nekalé konkurence, monopolních ujednání a hrozeb pro rovné postavení Chorvatské repu
jednotném trhu, vyřizují věci související s registrací a vedou soudní rejstřík, rozhodují v mimosoudních záležitostech vymezených v zákoně o spole
provádějí postup pro uznání rozhodnutí zahraničních soudů a rozhodčí nálezy v obchodních sporech, provádějí úkony související s mezinárodní pr
pomocí, pokud jde o předkládání důkazů v obchodních věcech, a další úkony vymezené zákonem.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Trgovački sud u Zadru
Ulica Franje Tuđmana 35
Město/Obec : Zadar
Poštovní směrovací číslo : 23000
+385 23 292-000, +385 23 292-003
+385 23 292-055
ured.predsjednika@tszd.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/tszd/
Poznámky :

Obchodní soudy řeší spory mezi právnickými osobami a dále mezi právnickými osobami a osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnost
spory mezi osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnostníků, jestliže se spor týká jejich obchodních aktivit, spory, které vznikly během z

provozu a ukončení činnosti společnosti, spory týkající se pravidel upravujících partnerství a práv v rámci společnosti, spory mezi partnery v rámci
společnosti a mezi partnery a společností, pokud jde o řízení a vedení společnosti a práva a povinnosti partnerů související s jejich konkrétní pozic

společnosti, spory týkající se strany, která je v likvidaci (nezávisle na identitě druhé strany), a všechny spory týkající se likvidace, spory týkající se p
plavby na moři a vnitrozemských vodních cestách, spory týkající se námořního práva, spory související s letadly a spory podle zákona o letecké do
spory týkající se ochrany a využití průmyslového vlastnictví, autorského práva a souvisejících práv a dalších práv duševního vlastnictví, vynálezů,
technologického pokroku a společností, spory týkající se nekalé konkurence, monopolních ujednání a hrozeb pro rovné postavení Chorvatské repu
jednotném trhu, vyřizují věci související s registrací a vedou soudní rejstřík, rozhodují v mimosoudních záležitostech vymezených v zákoně o spole
provádějí postup pro uznání rozhodnutí zahraničních soudů a rozhodčí nálezy v obchodních sporech, provádějí úkony související s mezinárodní pr
pomocí, pokud jde o předkládání důkazů v obchodních věcech, a další úkony vymezené zákonem.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)
Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II

Město/Obec : Zagreb
Poštovní směrovací číslo : 10000
+385 1 489 72 22
+385 1 492 08 71
ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr
http://www.tszg.hr/
Poznámky :

Obchodní soudy řeší spory mezi právnickými osobami a dále mezi právnickými osobami a osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnost
spory mezi osobami samostatně výdělečně činnými, včetně živnostníků, jestliže se spor týká jejich obchodních aktivit, spory, které vznikly během z

provozu a ukončení činnosti společnosti, spory týkající se pravidel upravujících partnerství a práv v rámci společnosti, spory mezi partnery v rámci
společnosti a mezi partnery a společností, pokud jde o řízení a vedení společnosti a práva a povinnosti partnerů související s jejich konkrétní pozic

společnosti, spory týkající se strany, která je v likvidaci (nezávisle na identitě druhé strany), a všechny spory týkající se likvidace, spory týkající se p
plavby na moři a vnitrozemských vodních cestách, spory týkající se námořního práva, spory související s letadly a spory podle zákona o letecké do

spory týkající se ochrany a využití průmyslového vlastnictví, autorského práva a souvisejících práv a dalších práv duševního vlastnictví, vynálezů,
technologického pokroku a společností, spory týkající se nekalé konkurence, monopolních ujednání a hrozeb pro rovné postavení Chorvatské repu

jednotném trhu, vyřizují věci související s registrací a vedou soudní rejstřík, rozhodují v mimosoudních záležitostech vymezených v zákoně o spole
provádějí postup pro uznání rozhodnutí zahraničních soudů a rozhodčí nálezy v obchodních sporech, provádějí úkony související s mezinárodní pr
pomocí, pokud jde o předkládání důkazů v obchodních věcech, a další úkony vymezené zákonem.
Akceptované jazyky : chorvatština (hr)

