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Άρθρο 67 (α)
Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 53:
Γραφείο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Šilingrovo náměstí 3
602 00 Μπρνο
Τσεχική Δημοκρατία
Τηλέφωνο: 00420 542 215 522
Φαξ: 00420 542 212 836
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: podatelna@umpod.cz
Δικτυακός τόπος: http://www.umpod.cz/
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Zdeněk Kapitán, Διευθυντής
Markéta Nováková, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Άρθρο 67 (β)
Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2:
τσεχικά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.
Άρθρο 67 (γ)
Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: τσεχικά.
Άρθρο 21 και άρθρο 29
Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται:
– στην Τσεχική Δημοκρατία, στα τοπικά δικαστήρια (okresní soudy) ή δικαστικούς επιμελητές (soudní exekutoři).
Άρθρο 33
Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:
– στην Τσεχική Δημοκρατία, στα τοπικά δικαστήρια (okresní soudy).

Άρθρο 34
Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:
– στην Τσεχική Δημοκρατία, αίτηση ακύρωσης (žaloba pro zmatečnost) σύμφωνα με τα άρθρα 229 επ. του νόμου αριθ. 99/1963
(Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), όπως έχει τροποποιηθεί, και αναίρεση (dovolání) σύμφωνα με τα άρθρα 236 επ. του νόμου
αριθ. 99/1963 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), όπως έχει τροποποιηθεί.
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
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