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Výber 214 rozhodnutí súdov Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, krajských súdov aj súvisiacich
rozhodnutí českých súdov, ktoré sa týkajú úpravy trov súdneho konania. 

Rozhodnutia sú
rozdelené do týchto
oblastí:

1. Judikáty využiteľné k
všetkým trom
procesným kódexom 
 
 1.1 K účelnosti
vynaloženia trov 
 1.2 K odôvodneniu
priznanej náhrady trov
konania 
 1.3 Oslobodenie od
súdneho poplatku 
 
2. Judikatúra k
Civilnému sporovému
poriadku a k Civilnému
mimosporovému
poriadku
 
 2.1 K účelnosti
vynaloženia trov
 2.2 K výpočtu výšky trov
 2.3 K náhrade trov v prípade zastavenia konania 
 2.4 Trovy dôkazu
 2.5 K dôvodom hodným osobitného zreteľa pre nepriznanie náhrady trov
 2.6 Procesnoprávne aspekty rozhodovania o náhrade trov 
 2.7 Rozhodovanie o trovách konania v súvislosti s konaním o opravných prostriedkoch a o sťažnosti 
 2.8 K povahe pohľadávky na náhrade trov konania
 2.9 K rozhodovaniu o náhrade trov v špecifických konaniach - CSP
 2.10 Judikatúra k Civilnému mimosporovému poriadku
 
3. Judikatúra k SSP 
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v online judikatúrach nájdete prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí
môžete si zobraziť celé znenie jednotlivých rozhodnutí
dokumenty alebo aj jednotlivé rozhodnutia si môžete uložiť do záložiek
možnosť tlače alebo uloženia vo formáte pdf

 
 
Online publikácia je súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť
Obchodné právo:
Judikatúra k trovám súdneho konania
 

Aktuálny prehľad všetkých online publikácií, ktoré sú súčasťou produktu:

Občianske právo

Judikatúra k dedičskému konaniu
Judikatúra krajských súdov k CSP
Judikatúra krajských súdov k SSP
Judikatúra krajských súdov k CMP
Judikatúra Najvyššieho súdu k dovolaniu
Judikatúra k ochrane osobnosti  
Medzinárodné právo súkromné – výber
predpisov
Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu
manželov 
Judikatúra k rozvodu, výživnému a výkonu
rodičovských práv
Judikatúra k neodkladným opatreniam v
rodinnom práve 
Judikatúra k dobrým mravom 
Judikatúra k trovám súdneho konania NOVÉ  
 
Pripravujeme:

Judikatúra krajských súdov k CSP, 2019 – 2020
Judikatúra krajských súdov k CMP, 2019 – 2020
Judikatúra krajských súdov k SSP, 2019 – 2020

Pracovné právo

Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa
Judikatúra k skončeniu pracovného pomeru
Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve 

Pripravujeme:

Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu
podnikateľa
Judikatúra k nárokom z neplatného skončenia
pracovného pomeru

Obchodné právo 

Judikatúra k nekalej súťaži NOVÉ

Judikatúra ku konaniu podnikateľa NOVÉ

Ústavné právo

Nariadenie GDPR - Veľký komentár
Nariadenie GDPR - Veľký komentár 2.
aktualizované vydanie NOVÉ

Judikatúra k právu združovania 

Správne právo

Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu
súdnemu poriadku
Judikatúra k Všeobecnému správnemu konaniu
Judikatúra k zákonu o štátnej službe príslušníkov
PZ, SIS, ZVJS a ŽP
Čierna stavba 
Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu
súdnemu poriadku 2. diel 

       Pripravujeme:

Judikatúra k správnemu trestaniu na Slovensku
a v európskom priestore

Trestné právo

Svedok v trestnom konaní 
Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia NSSR
Obvinený v trestnom konaní NOVÉ

Daňové právo

Daňové judikáty
Judikatúra ESD k dani z pridanej hodnoty

 

Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu  
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alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222, pre zakúpenie môžete využiť aj: Eurokódex
judikatúra a monotematiky

 

 
Autor: Mgr. Barbora Magočová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
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