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Správne delikty právnických osôb – vybrané inštitúty a problémy

ZOZNAM SKRATIEK
Civilný sporový poriadok,
CSP

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.

český zákon o priestupkoch, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
český ZoP
za přestupky a řízení o nich v znení
neskorších predpisov
český zákon o trestnej
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní
zodpovednosti právnických odpovědnosti právnických osob a řízení
osôb, český ZoTZPO
proti nim v znení neskorších predpisov

6

Dohovor

Dohovor o ochrane základných
ľudských práv a slobôd v znení
dodatkových protokolov

ESĽP

Európsky súd pre ľudské práva

Najvyšší súd SR

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Občiansky zákonník, OZ

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších právnych predpisov

Obchodný zákonník, OBZ

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

správny poriadok, SP

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov

Správny súdny poriadok,
SSP

zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z.

Trestný zákon, TZ

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších právnych predpisov

Trestný poriadok, TP

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorších právnych predpisov

