
Príprava na založenie účtu:

Ak chcete vypniť údaje vo vašom jazyku, použite napríklad prehliadač Google Chrome ktorý Vám ponúkne možnosť prekladu do vášho jayzka.
Originál stránky sú v angličtine. Návod bude urobený neskôr aj v anglickom jazyku v prípade potreby.
Nakoľko sa stránky commonlaw stále rozširujú nemusia byť súčasné informácie k dnešnému dňu úplne aktuálne a budeme sa ich snažiť aktualizovať.
Tieto prvé kroky odporúčam dodržovať krok za krokom nakoľko behom registrácie prídu na mail registračné čísla ktoré je potrebné do dokumentov
doplniť. Kto nepotrebuje CLC pas môže preskočiť tento krok v návode. Ak si objednávate iba CLC dokumenty tak idú pridať do košíka všetky. Ak
objedávate CLC pas, ide k nemu pridať iba jedna ďalšia položka a ďalšie položky idú pridať až po zaplatení objednávky nakoľko CLC pas vyrába niekto
iný. Bližšie info o platbách sú na konci tohto návodu.

ihneď ak bude možnosť zvoliť preklad do Slovenského jazyka tak si to prepnite dľa návodu nižšie ešte než sa začne s registráciou. Nie vždy táto
možnosť prekladu ide čo môže mať za následok že sa nebude dať vytvoriť registácia dľa návodu nižšie a bude možné sa registrovať iba v originál
anglickej stránke bez prekladu.
Ak nejde automatický preklad, v prípade potreby ak ste technicky zdatný si urobte zálohu web stránok, hesiel atď v Google Chrome. Stiahnite si novú
verziu prehliadača Google Chrome, reštartujte počítač, nainštalujte stiahnutú novú verziu Google Chrome, obnovte si zálohy a problém s prekladom
stránok by mal byť vyriešený. Ďalšie iné možnosti ako riešiť preklady stránok pre iné webové prehliadače sú tu:
https://www.onlineprekladac.eu/blog/nejlepsi-prekladace-rozsireni-pro-prohlizece-v-roce-2019/

Kontaktné maily na riešenie nezrovnalostí v dokumentoch.  Komunikujte v Anglickom jazyku. 

Ryan Hastie - ryan@commonlawcourt.com
Robert Hanlon - robert@commonlawcourt.com
Janice - janice@commonlawcourt.com
Sharon - sharon@commonlawcourt.com

Obsah aktualizovanáho návodu k 10.12.2022 verzia 4.0. Všetky práva vyhradené.

1 - Úvod, nastavenie webového prehliadača a registrácia do CLC (stránky 2 až 3)
2 - Nastavenie CLC účtu (stránky 4 až 8)

10 - Informácie k platbám (stránka 51)

Riešenie hlásených možných problémov pri automatickom preklade stránok.Odporúčam otvoriť stránku https://commonlawcourt.com. Následne

3 - Vyplnenie Rodného listu  a vzor rodného listu (stránky 9 až 14)
4 - Vyplnenie Fiktívneho mena (stránky 15 až 20)
5 - Vyplnenie CLC pasu (voliteľná položka) (stránky 22 až 25)
6 - Vyplnenie CLC karty (stránky 26 až 28)
7 - Vyplnenie Motorové vozidlá a vzor technického preukazu (stránky 29 až 35)
8 - Vyplnenie Vyhlásenie o predaji dom + záhrada (nehnuteľný majetok) a vzor Listu vlastníctva (stránky 35 až 44)
9 - Vyplnenie Vyhlásenie spoločnosti (založenie firmy) (stránky 45 až 50)



Začíname. Otvorte si web stránku:
https://commonlawcourt.com

1 - kliknite na možnosť prekladu
2 - vyberte jazyk prekladu
3 - Iné možnosti výberu jazykov(voliteľná volba)

1 - Kliknite na: Prihlásiť sa
2 - Kliknite na: Vytvoriť účet



Pri vytváraní prihlasovacieho účtu môžete použiť niektoré ľubovoľné údaje ktoré si zapíšte alebo niekde uložte.
Meno: Odporúčame zvoliť vaše meno. V  našom príklade použijeme meno: jožko alebo aj Jožko (ako živý človek sa snažíme používať všade malé
písmo)
Priezvisko:Odporúčame zvoliť vaše priezvisko. V našom príklade použijeme priezvisko: mrkvička alebo aj Mrkvička ....
E-mail: Použite email ktorý používate a dlhodobo budete používať. Kontrolujte si SPAMovú schránku po vyplnení každého registračného formulára.
Dátum narodenia: Použite váš dátum narodenia
Krajina: Zvolte štát alebo krajinu v ktorej žijete
Heslo: Zvolte si svoje heslo
Potvrď heslo: Zopakujte znovu heslo.

Skontrolujte si emailovú schránku a prípadne aj SPAMovú schránku kde vám príde uvítací mail.
Kliknite na: Registrovať

Po kliknutí na: Registrovať by vás to malo hneď hodiť na nastavenie účtu.V prípade odhlásenia použite v tomto odkaze váš email a heslo z tohto linku:
https://www.commonlawcourt.com/pages/login

https://www.commonlawcourt.com/pages/login


1 - kliknite na: Nastavenie účtu



1 - doplňte meno (malo by byť doplnené z registrácie nastavené)
2 - doplňte priezvisko (malo by byť doplneneé z registrácie)
3 - doplňte svoje telefónne číslo
4 - doplňte svoj dátum narodenia
5 - voľiteľná volba. Možme zatiaľ nechať vypnuté

Kliknite na: Aktualizovať účet



1 - doplňte email (mal by byť doplnený z úvodnej registrácie)
2 - vyplňte iba pokiaľ chcete zmeniť emailovú adresu

1 - vyplňte iba ak chcete zmeniť heslo vložením aktuálneho hesla
2 - vložte nové heslo
3 - potvrďte nové heslo



1 - doplňte ulicu Vášho bydliska
2 - doplňte číslo domu
3 - doplňte poštové smerovacie číslo
4 - doplňte mesto bydliska
5 - doplňte: Slovakia (pokiaľ máte bydlisko na Slovensku)



1 - kliknite na: Domov



1 -kliknite na: Skutky

1 - kliknite na: Rodný list



1 - kliknite na: STLAČTE TU A VYPLŃTE SVOJ RODNÝ LIST



Ešte pred vyplnením rodného listu uvediem upravený Rodný list. Jeho prednú stranu a vnútornú stanu aby ste vedeli kde je treba čo
vyplniť.



POZOR !!! Rodný list vyplňte podľa skutočnej predlohy z rodného listu !!! POZOR aby ste správne
uvádzali u svojho mena a priezviska MALÉ PÍSMENA !!! Pri ženách sa môže stať že vyplníte priezvisko za vydata (momentálne) a nie
za slobodna čo je nekorektné !!!





POZOR !!!.... V položke: MIESTO NARODENIA pokiaľ dáte: Československá socialistická republika tak v CLC karte budete mať Českú vlajku.
PRE ČR ak chcú mať na CLC karte ich vlajku buď použijú: Československá socialistická republika alebo Česká socialistická republika
PRE SR ak chcú mať na CLC karte ich vlajku nech použijú: Slovenská Socialistická Republika.

Skontrolujte si emailovú schránku a prípadne aj SPAMovú schránku kde vám príde referenčné čislo v tvare BC / XX / XXXXXX.
Toto číslo budeme vkladať v ďalšom postupe ale bez medzier !!! Tj. BC/XX/XXXXXX

Pokračujeme ďalej.

1 - kliknite na: PREDLOŽIŤ



1 - kliknite na: SKUTKY

2 - Kliknite na: FIKTÍVNE MENÁ





3 - Kliknite na: STLAČTE TU A VYPLŇTE SVOJE FIKTÍVNE MENÁ





FIKTÍVNE MENO A PRIEZVISKO JE VEĹKÝM PÍSMOM !!!! KTORÉ STE POUŽÍVALI ALEBO EŠTE POUŽÍVATE V OBČIANSKOM PREUKAZE
ALEBO INÝCH DOKLADOCH VYDANÝCH SYSTÉMOM ÚDAJNÉHO ŠTÁTU.

1 - doplňte referenčné číslo z predchádzajúceho emailu
2 - kliknite na: Predložiť



Skontrolujte si emailovú schránku a prípadne aj SPAMovú schránku kde vám príde referenčné čislo v tvare FN / XX / XXXXXX.
Toto číslo budeme vkladať v ďalšom postupe ale bez medzier !!! Tj. FN/XX/XXXXXX

Pokračujeme ďalej vytvorením CLC pasu. Zvážte či potrebujete CLC pas.





1 - kliknite na: SKUTKY
2 - Kliknite na: CLC PAS





1 - Klikni na: STLAČTE TU A VYPLŇTE SVOJ PAS CLC



1 - Nahraný obrázok sa nezobrazí ale ak je tu zobrazený názov súboru ktorý ste tam nahrali, tak je to už v systéme uložené.

V nákupnom košíku budete mať 2 položky. Nemusíte ich platiť. Po čase sami zmiznú z nákupného košíka.

     Fotka musí mať BIELE pozadie.



1 - kliknite na: Domov
2 - kliknite na: Získajte kartu Common Law Court





V nákupnom košíku budete mať 2 položky. Nemusíte ich platiť. Po čase sami zmiznú z nákupného košíka.

Ďalší krok, registrácia auta



1 - kliknite na: SKUTKY
2 - Kliknite na: MOTOROVÉ VOZIDLÁ



1 - Klikni na: STLAČTE TU A NAPLŇTE SVOJE MOTOROVÉ VOZIDLÁ





1 - kliknite na: Predložiť







Skontrolujte si emailovú schránku a prípadne aj SPAMovú schránku kde vám príde referenčné čislo v tvare MV / XX / XXXXXX.

1 - kliknite na: Predložiť

Vyplňovanie majetku - VYHLÁSENIE O PREDAJI



1 - kliknite na: SKUTKY
2 - Kliknite na: VYHLÁSENIE O PREDAJI















Skontrolujte si emailovú schránku a prípadne aj SPAMovú schránku kde vám príde referenčné čislo v tvare OTD / XX / XXXXXX.

1 - kliknite na: Predložiť



Vyplňovanie založenia firmy - VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI

1 - kliknite na: SKUTKY
2 - Kliknite na: VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI



1 - Klikni na: STLAČTE TU A VYPLŇTE VYHLÁSENIE O SPOLOČNOSTI











2 - Môžete uviesť aj viac povolaní naraz. Napr: Inštalatér, Kuchár, Pekár, Preprava tovaru, čistenie bazénov, kominár atď atď. Je finančne lepšie
     si sem zadať viac povolaní lebo to bude stáť iba jeden poplatok 50 libier (asi 60Eur). Ak by ste si robili na každé povolanie zvlášť VYHLÁSENIE
     SPOLOČNOSTI tak za každé daľšie vyhlásenie platíte 50 libier. Preto zvážte ak vás niečo baví a chcete sa možno tomu aj neskôr venovať tak si
     sem pridajte aj keby ste to nepoužívali.

3 - Vložte svoju fotku s bielym pozadím. Možete použit rovnakú ako ste použili v predchádzajúcich formulároch.

Skontrolujte si emailovú schránku a prípadne aj SPAMovú schránku kde
vám príde referenčné čislo  tvare CD / XX / XXXXXX.

CD / XX / XXXXX je číslo Deklarácie spoločnosti. Toto číslo použite pri
platbe na doručenie Deklarácie aj zelenej kartičky. (obrázok vpravo)
CD / XX / XXXXX aj používajte pri mesačných platbách cca 60Eur.
Na čo sú tieto platby určené si prečítajte vyššie vo
VYHLÁSENÍ SPOLOČNOSTI.

Cetifikát je možné zhliadnuť aj na webe:
https://www.bioprego.eu/kontakt

Po zaplatení príde spolu s dokumentom aj zelená kartička.

1 - Názov spoločnosti nesmie mať na konci uvedené napr: a.s. , s.r.o., atď. Nesmia tam byť znaky spoločnosti z rímskeho práva !!!

     POZOR !!! Nesmia tu byť povolania ako: Sprostredkovanie, finančné poradenstvo, realitky atď, nakoľko sa jedná o parazitické služby !!!

4 - Kliknite na: Predložiť



Banky ktoré posilelajú platby bez problémov: UNI CREDIT, REVOLUT, ČSOB, FIO BANKA
Banky ktoré blokujú platby: SLOVENSKÁ SPORITEĽNA, TATRA BANKA, VÚB, RAIFFEISEN
Neoverené banky: POŠTOVÁ BANKA, MBANK

Platby je možné realizovať dvoma spôsobmi. Ten jednoduchší je poslať platbu spolu s číslom objednávky v CLC ktoré príde mailom.
Platba má obsahovať:

Kurz 1 CRUINN = 1,46 GPB alebo 1,79 $. Kurzy sa menia. Treba si vždy pozrieť aký kurz je aktuálny. Odporúčame poslať k platbe ako rezervu 3 - 5 
EUR (po prepočítaní na GBP) v prípade kolísania kurzu než prebehne platba. Rozdiel v platbe doplatku neriešime a ponechávame ho CLC ako dar za
ich prácu. Ak by neprišiel do 5 pracovných dní mail o uhradenej platbe, použite kontaktné mailové kontaktné údaje na začiatku tohto návodu. Napíšte
im Anglicky že Vám ešte neprišlo potvrdenie o platbe a priložte im čislo objednávky/vok a odfotenú úhradu platby z Vašej banky aby ju vedeli spárovať.
Odporúčame si urobiť čo najviac potrebných dokumentov naraz nech zbytočne neplatíte za poštovné pri ďalších objednávkach.

Platbu je možné aj realizovať v krypto mene krytou zlatom CRUINN. Je to zatiaľ náročnejšia cesta a aj drahšia. Podľa CLC návodu je treba založiť
krypto peňaženku na COINBASE kde sa zadávajú korporátne doklady (občianky a vodičský preukaz), treba nakúpiť krypto menu BTC alebo LTC a
prípadne zameniť na CRUINN. Táto cesta je časovo zdĺhavá a spojená s množstvom poplatkov aj za vedenie krypto peňaženky.

Udržiavanie CLC peňaženky je tiež spojené s mesačným poplatkami. Poplatky sú určené na ďalšie projekty. Ak nebude dostatok CRUINNov na účte
tak sa CLC peňaženka dočasne deaktivuje. Takže okrem poplatkov za peňaženku na COINBASE sa platia ešte ďalšie poplatky aj na CLC peňaženke a
preto preferujeme platby EURom dokiaľ je to možné.

2 - Platobné údaje pre Európu

Názov účtu: CL PRINTING SERVICES LTD
Číslo účtu: BE15 9672 2225 2830 (číslo účtu si vždy overte či je aktuálne !!! K 10.12.2022 zostáva nezmenené)
BIC/SWIFT: TRWIBEB1XXX (asi nebude treba zadávať tento údaj)
Referencia alebo Referenčné číslo: Číslo z objednávky ktorá prišla mailom

Pri prihlasovaní sa do CLC peňaženky sa dá pomocou rovnakých údajov ako na https://commonlawcout.com
Prihlásenie do CLC peňaženky nájdete tu: https://clc-currency.uk/

Skontrolovať platobné informácie si možete tu: https://www.commonlawcourt.com/pages/subscription

1 - Kliknite na: Prihlásiť na odber
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