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Publikace Evropské soudní sítě
Dokumenty a informační příručky pro občany EU a právní odborníky o tématech Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci
V zájmu účinnějšího využívání unijních nástrojů vypracovala síť i četné průvodce pro občany a právní odborníky. V průvodcích, vydávaných ve všech
jazycích Unie, najdete užitečné informace. Lze je stáhnout na stránkách sítě, která je součástí Portálu evropské e-justice, nebo na stránkách EU Bookshop
(průvodce vydané v roce 2014 a později).
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Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (2001/470/ES) (konsolidované znění)
Zpráva Komise ze dne 10. března 2016 o činnostech Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (COM(2016) 129 final)
Studie z roku 2014: Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters
Závěry Rady o Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci
Hlavní projev přednesený 1. února 2017 Věrou Jourovou, komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů: Zpevňování Evropské justiční sítě
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Praktický průvodce pro uplatňování nařízení o evropském platebním rozkazu
(4361 Kb)
Používání videokonferencí při dokazování v občanských a obchodních
věcech podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001
(600 Kb)
Praktický průvodce pro uplatňování Nařízení o evropském exekučním titulu
(1089 Kb)
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Praktická příručka - Příslušnost a rozhodné právo v mezinárodních sporech
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
Pokyny k používání příloh nařízení (ES) č 4/2009 o příslušnosti, rozhodném
právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích
povinností
Praktický průvodce - Příslušnost a rozhodné právo pro mezinárodní
spotřebitelské smlouvy
Ostatní publikace týkající se justiční spolupráce v občanských věcech
Sborník právních předpisů Evropské unie v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech - Vydání 2018
Sborník právních předpisů Evropské unie v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech - dodatek k vydání z roku 2017
Sbírka právních předpisů Evropské unie pro oblast soudní spolupráce v občanských a obchodních záležitostech - Vydání 2017
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