Okresní soud v Kolíně
správa soudu
Kolín
Kmochova 144

ŽÁDOST O VÝPIS SOUDNÍCH ŘÍZENÍ
Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo (u cizinců datum narození) :
Adresa trvalého pobytu nebo bydliště:
Adresa pro doručování:
Telefonní číslo (nepovinné, pro účely doplnění žádosti nebo dohody o převzetí informace):
___________________________________________________________________________
Žádám o výpis všech soudních řízení vedených Okresním soudem v Kolíně na mou osobu
(nehodící se škrtněte):

trestních / občanskoprávních / vykonávacích a exekučních / jiných
(specifikujte)
Výpis řízení žádám zaslat na adresu (nehodící se škrtněte)

bydliště / doručovací adresu / převezmu osobně po předchozí telefonické
domluvě na informačním oddělení soudu

V ………...........................…… dne …………...............

………………………….………………………………………………………….
(jméno a příjmení žadatele hůlkovým písmem a úředně ověřený podpis žadatele)

Doprovodná informace k formuláři žádosti o výpis soudních řízení:
V souladu s Metodickým pokynem Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 20. 11. 2017 je každá
žádost o soupis soudních řízení žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“). Žádost není zpoplatněna dle zákona o
soudních poplatcích (může být zpoplatněna dle § 17 zákona), ale při podávání žádosti (náležitosti
žádosti) a jejím vyřizování je třeba postupovat dle zákona.
Údaj o tom, zda konkrétní osoba je či byla účastníkem soudního řízení má povahu osobního
údaje, proto žádá-li žadatel informace o řízeních, ve kterých sám vystupuje jako účastník, je třeba,
aby byla dostatečně prokázána jeho totožnost. Toho lze docílit zejména úředním ověřením
podpisu žadatele na písemné žádosti, ověřením jeho totožnosti při osobním podání žádosti na
soudě, použitím systému datových schránek, zaručeným elektronickým podpisem, v případě
podání prostřednictvím zástupce pak úředně ověřeným podpisem na plné moci, která je speciálně
udělena pro účely vyžádání soupisu.
Exekuční řízení a řízení o výkon rozhodnutí
Je na místě předem upozornit, že soud nemůže poskytnout informace o probíhajících exekučních
a vykonávacích řízení, zmařil-li by tak jejich provedení, tj. ve stádiu před doručením rozhodnutí
soudu, popř. vyrozuměním o zahájení exekučního řízení.
V případě exekucí vedených soudními exekutory jsou informace dostupné v Centrálním registru
exekucí, která je veřejným seznamem, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou
komorou.

