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čekų

Čekija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio
savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.
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Nacionalinis ECLI koordinatorius
Aukščiausiasis Teismas (Nejvyšší soud)
Burešova 571/20, Brno - Veveří, pašto kodas 657 37
Česká republika
Tel. +420 541 593 111
Faks. +420 541 213 493
Duomenų dėžutė: kccaa9t
E. pastas: podatelna@nsoud.cz (laiško temos langelyje nurodykite „ECLI“)
Svetainė: http://www.nsoud.cz/
Asmuo ryšiams: JUDr. Michal Malaník
Nacionalinio ECLI sudarymas
2012 m. balandžio mėn. ECLI identifikatorius Čekijoje pradėtas naudoti Aukščiausiojo Teismo sprendimams žymėti. Nuo 2014 m kovo mėn. šis
identifikatorius naudojamas ir Konstitucinio Teismo sprendimams žymėti. Šių teismų sprendimų paiešką pagal ECLI galima atlikti teismų svetainėse
(Aukščiausiojo Teismo sprendimų http://www.nsoud.cz/, ir Konstitucinio Teismo sprendimų http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).
Šalies kodas
[CZ]: Čekijos Respublikos šalies kodas.
Teismų kodai
[NS]: Nejvyšší soud (Čekijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas).
[US]: Ústavní soud (Čekijos Respublikos Konstitucinis Teismas).
Čekijos teismo sprendimo ECLI identifikatoriaus pavyzdys
ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1
[CZ] šalies kodas (CZ – Čekijos Respublika);

[NS] sprendimą priėmusio teismo kodas (NS – Aukščiausiasis Teismas);
[2012] sprendimo priėmimo metai;
[spisová značka] (bylos numeris) rašomas be tarpų ar pasvirųjų brūkšnių – jie pakeičiami tašku;
numeris [1] – byloje tuo pačiu numeriu priimtų sprendimų eilės numeris. Nurodant eilės numerį užtikrinama, kad tuo pačiu ECLI identifikatoriumi nebūtų
pažymėti keli to paties teismo vienais metais priimti sprendimai.
Susijusios nuorodos
http://www.nsoud.cz/
http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx
Paskutinis naujinimas: 15/06/2020
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

