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Brychta, Ivan, 1959Sportovní činnost, daň z příjmů a DPH / Ivan
Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 9
(2007), s. 19-24
finanční právo
daňové právo

bankovní právo
Poremská, Michaela
Bezpečnost přímého bankovnictví / Michaela
Poremská
Právní rádce, Roč. 14, č. 11 (2006), s. 51-56
finanční právo
bankovní právo

Čermáková, Hana
Sankce dle novely zákona o správě daní a poplatků
platné pro rok 2007 – doplnění / Hana Čermáková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 22-23
finanční právo
daňové právo

daňové právo
Baláž, Peter
Implikuje účet majitela cenných papierov depozitný
vzťah? / Peter Baláž
Justičná revue, Roč. 59, č. 3 (2007), s. 383-390
finanční právo
daňové právo
obchodní právo
závazkové právo

Děrgel, Martin
Významné příjmy osvobozené od daně z příjmů
právnických osob. [1] / Martin Děrgel
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 10
(2007), s. 1-6
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Daňové aspekty prodeje automobilu z pohledu DPH
a daně silniční / Pavel Běhounek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 1-4
finanční právo
daňové právo

Drbohlav, Josef
Daňové povinnosti u společenství vlastníků
jednotek a jejich členů / Josef Drbohlav
Účetnictví, Roč. -, č. 5 (2007), s. 32-34
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Daňová reforma a daň z příjmů právnických osob /
Pavel Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č.
10 (2007), rubrika 2.23
finanční právo
daňové právo

Engelmannová, Věra
Daň dědická a daň darovací ve vztahu k zahraničí /
Věra Engelmannová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č.
10 (2007), rubrika 11.6
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957DPH ve zdravotnictví a sociální péči. (2.) / Václav
Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 12-15
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978Daňová soustava Ruska / Petr Gola
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 56-57
finanční právo
daňové právo -- Ruská federace

Benda, Václav, 1957Chyby při vystavování daňových dokladů / Václav
Benda
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 46-50
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978Výše DPH v EU a ve světě / Petr Gola
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 9
(2007), rubrika 3.25
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957DPH v pojišťovnictví / Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 9
(2007), s. 10-15
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978Daně a ekonomika u našich sousedů / Petr Gola
Daně a finance, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 20-25
finanční právo
daňové právo -- Polsko -- Slovensko -- Německo -Rakousko
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Havel, Tomáš
Uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním
ruchu / Tomáš Havel
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 18-21
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Cestovní náhrady a daň z příjmů v roce 2007 / Ivan
Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 3-9
finanční právo
daňové právo

Jaroš, Tomáš, 1971Vyřazení majetku a jeho daňové dopady u
právnických osob / Tomáš Jaroš
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 24-30
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Škody v daňové evidenci / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 9-11
finanční právo
daňové právo

Kohoutová, Marie
Změny ve zdaňování mzdy zaměstnanců od 1.
ledna 2007 a roční zúčtování záloh na daň z příjmů
ze závislé činnosti za rok 2006 / Marie Kohoutová
Daně a finance, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 3-6
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Slevy na dani – kdy je uplatnit? / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 9
(2007), s. 5-9
finanční právo
daňové právo
Machová, Helena
Nezdanitelná část základu daně fyzických osob /
Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 10
(2007), s. 14-18
finanční právo
daňové právo

Kopřiva, Jan, 1980Problematika zdanění společníků s.r.o.
vykonávajících samostatně výdělečně činnost pro
s.r.o. / Jan Kopřiva
Právní fórum, Roč. 4, č. 3 (2007), s. 98-101
finanční právo
daňové právo
Kunc, Daniel
Zdaňování komanditních společností / Daniel Kunc,
Jan Černohouz
Právní rádce, Roč. 14, č. 12 (2006), s. 33-39
finanční právo
daňové právo

Mikulecká, Mária
Zrušení versus storno v zákoně o DPH / Mária
Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 10
(2007), s. 18-21
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Uplatnění DPH u bytů / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 23-27
finanční právo
daňové právo

Nerudová, Danuše, 1979Zdaňování příjmů rezidenta České republiky ze
zdrojů v zahraničí / Danuše Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 31-37
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Uplatnění DPH u pozemků / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 10
(2007), s. 21-25
finanční právo
daňové právo

Nesnídal, Pavel
Daň z nemovitostí v Německu / Pavel Nesnídal
Daně a finance, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 23-24
finanční právo
daňové právo
Nigrin, Jiří
Automobil pořízený na leasing a daňové výdaje /
Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 4-8
finanční právo
daňové právo

Líbal, Tomáš
Druhy dokladů a jejich náležitosti. [2] / Tomáš
Líbal
Účetnictví, Roč. -, č. 5 (2007), s. 9-16
finanční právo
daňové právo
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Nigrin, Jiří
Předčasné ukončení leasingu a daňové souvislosti /
Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 9
(2007), s. 16-19
finanční právo
daňové právo

Šretr, Vladimír
Zamyšlení nad volným hodnocením důkazů v
daňovém řízení / Vladimír Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 29-31
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Automobil nezahrnutý v obchodním majetku / Jiří
Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 10
(2007), s. 10-14
finanční právo
daňové právo

Šretr, Vladimír
Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů
právnických osob / Vladimír Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 9
(2007), s. 1-5
finanční právo
daňové právo

Pauličková, Alena
Využívanie lízingu v Slovenskej republike a jeho
zdaňovanie / Alena Pauličková
Daně a finance, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 13-18
finanční právo -- Slovensko
daňové právo

Šrotýř, Josef
Nesplatná a dosud neuhrazená pohledávka v
daňovém a konkurzním řízení / Josef Šrotýř
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 32-34
finanční právo
konkurz a vyrovnání
daňové právo

Pilařová, Ivana, 1963Příklady aplikované na pokyn D-300. 1. část, Daň z
příjmů fyzických osob / Ivana Pilařová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 14-17
finanční právo
daňové právo

Šrotýř, Josef
Co je míněno pod pojmem vymáhání daňových
nedoplatků a daňovou exekucí? / Josef Šrotýř
Daně a finance, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 21-23
finanční právo
daňové právo

Reidenbach, Michael
Auswirkungen des Grundsteuermodells
Bayern/Rheinland-Pfalz auf das Steueraufkommen
der Großstädte / Michael Reidenbach
Zeitschrift für Kommunalfinanzen, Roč. 57, č. 4
(2007), s. 73-79
finanční právo
daňové právo

Venclová, Petra
Výsledky daňové kontroly a dodatečné vyměření
nižší daně / Petra Venclová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 35-37
finanční právo
daňové právo

Scholz, Petr
Zákon o finančním arbitrovi a způsoby
mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých při
převodu finančních prostředků. [2] / Petr Scholz
Daně a finance, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 6-20
finanční právo
daňové právo

dějiny
Bratjuščenko, Jurij Vladimirovič
Nep: gosudarstvo, častnik, kooperacija / Ju.V.
Bratjuščenko
Voprosy istorii, Roč. -, č. 2 (2007), s. 3-15
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz

Straková, Hana
Obchodní majetek z pohledu daně z přidané
hodnoty. [1] / Hana Straková
Účetnictví, Roč. -, č. 5 (2007), s. 16-23
finanční právo
daňové právo

Drjachlov, Vladimir Nikolajevič
Jazyčeskoje protivodejstvije christianizacii v
Zapadnoj Jevrope v ranneje srednevekov'je / V.N.
Drjachlov
Voprosy istorii, Roč.-, č. 1 (2007), s. 21-38
právní dějiny
dějiny -- středověk -- křesťanství -- Západní Evropa
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Pašenceva, S. V.
Pravovoje regulirovanije blagotvoritel'noj
dejatel'nosti v Rossijskoj Imperii / S.V. Pašenceva
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 12 (2006), s. 98-104
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- 20.století -- Rusko

Dunning, Charles
Car' Dmitrij / Č. Danning
Voprosy istorii, Roč.-, č. 1 (2007), s. 39-57
právní dějiny
dějiny -- 17. století -- Rusko
Fajn, Leonid Jefremovič
Dosovetskaja kooperativnaja Moskva / L.Je. Fajn
Voprosy istorii, Roč.-, č. 1 (2007), s. 3-20
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- 20. století -- Rusko

Polikarpov, Vladimir Vasil'jevič
Vojennoplennyje v lagerjach pod Iževskom v 1915
– 1916 gg. / V.V. Polikarpov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 2 (2007), s. 94-105
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- první světová válka

Fukson, Lazar' Mojsejevič
Sozdanije seti škol'nych učreždenij v
Kaliningradskoj oblasti v 1946 – 1947 gg. / L.M.
Fukson
Voprosy istorii, Roč.-, č. 1 (2007), s. 145-148
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz -- školství

Smykalin, Alexandr Sergejevič
GULAG kak važnyj faktor ekonomičeskogo
razvitija SSSR v 30-e gody / A.S. Smykalin
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 1 (2007), s. 92-102
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz

Grebenščikova, Galina Aleksandrovna
Rossijskije vojenno-morskije sily v Egejskom more
v 1770 – 1774 gg. / G.A. Grebenščikova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 2 (2007), s. 117-129
právní dějiny
dějiny -- 18. století -- Rusko

Starý, Marek, 1974Ius incolatus - několik poznámek k českému právu
obyvatelskému v době předbělohorské / Marek
Starý
Právník, Roč. 145, č. 12 (2006), s. 1452-1466
právní dějiny
dějiny -- 16. století -- 17. století -- Čechy -- Morava

Grigorjeva, Jekaterina Aleksandrovna
K. Marks i jego «učeniki» na rodine leninizma /
Je.A. Grigor'jeva
Voprosy istorii, Roč.-, č. 1 (2007), s. 58-78
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- 20. století -- Rusko

Štulrajterová, Katarína
Inštitúcia delegovaných sudcov na Slovensku v
prvej polovici XIII. storočia / Katarína Štulrajterová
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 77-85
právní dějiny
dějiny -- soudnictví -- 13. století -- Uhersko

Konasov, Viktor Borisovič
Evakuirovannyje leningradcy na Vologodskoj
zemle / V.B. Konasov
Voprosy istorii, Roč.-, č. 1 (2007), s. 135-144
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz -- druhá
světová válka

dějiny právních a politických učení
Ekardt, Felix
Ockham, Hobbes und die Geburt der säkularen
Normativität : zur Genese von Säkularität,
Individualität und Rationalität in Recht und Moral /
Felix Ekardt, Cornelia Richter
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Roč. 92,
č. 4 (2006), s. 552-567
teorie a filosofie práva
dějiny právních a politických učení

Lukojanov, Igor' Vladimirovič
Portsmutskij mir / I.V. Lukajanov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 2 (2007), s. 16-33
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- rusko-japonská válka, 19041905 -- Portsmouth (New Hampshire, USA)

Heepe, Moritz
Das Recht eines jeden auf alles : Hobbes' Theorie
natürlicher Individualrechte und ihr Zusammenhang
mit der Entwicklung der modernen
Naturrechtstheorie / Moritz Heepe
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Roč. 92,
č. 4 (2006), s. 534-551
teorie a filosofie práva
dějiny právních a politických učení

Marčukov, Andrej Vladislavovič
Rossija, Ukraina i problema «russkoj Galicii» /
A.V. Marčukov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 2 (2007), s. 157-166
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Halič (Polsko a Ukrajina)
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Benda, Václav, 1957Chyby při vystavování daňových dokladů / Václav
Benda
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 46-50
finanční právo
daňové právo

důchodové pojištění
Turner, John
Social security pensionable ages in OECD
countries: 1949-2035 / John Turner
International social security review, Roč. 60, č. 1
(2007), s. 81-99
sociální zabezpečení
důchodové pojištění

Benda, Václav, 1957DPH v pojišťovnictví / Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 9
(2007), s. 10-15
finanční právo
daňové právo

ekologie
Crowhurst, Georgina
"Microgeneration, power from the people“,
Britain´s regulatory, policy and legislative
framework / Georgina Crowhurst, Simone
Davidson
European environmental law review, Roč. 16, č. 3
(2007), s. 66-72
právo životního prostředí
ekologie -- Velká Británie
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finanční právo
daňové právo
Čermáková, Hana
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finanční právo
daňové právo

finanční právo
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vzťah? / Peter Baláž
Justičná revue, Roč. 59, č. 3 (2007), s. 383-390
finanční právo
daňové právo
obchodní právo
závazkové právo
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právnických osob. [1] / Martin Děrgel
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(2007), s. 1-6
finanční právo
daňové právo
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finanční právo
daňové právo
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finanční právo
daňové právo

Engelmannová, Věra
Daň dědická a daň darovací ve vztahu k zahraničí /
Věra Engelmannová
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10 (2007), rubrika 11.6
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daňové právo
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finanční právo
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Kopřiva, Jan, 1980Problematika zdanění společníků s.r.o.
vykonávajících samostatně výdělečně činnost pro
s.r.o. / Jan Kopřiva
Právní fórum, Roč. 4, č. 3 (2007), s. 98-101
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978Výše DPH v EU a ve světě / Petr Gola
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 9
(2007), rubrika 3.25
finanční právo
daňové právo
Gola, Petr, 1978Daně a ekonomika u našich sousedů / Petr Gola
Daně a finance, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 20-25
finanční právo
daňové právo -- Polsko -- Slovensko -- Německo -Rakousko

Kunc, Daniel
Zdaňování komanditních společností / Daniel Kunc,
Jan Černohouz
Právní rádce, Roč. 14, č. 12 (2006), s. 33-39
finanční právo
daňové právo

Havel, Tomáš
Uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním
ruchu / Tomáš Havel
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 18-21
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Uplatnění DPH u bytů / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 23-27
finanční právo
daňové právo

Jaroš, Tomáš, 1971Vyřazení majetku a jeho daňové dopady u
právnických osob / Tomáš Jaroš
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 24-30
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Uplatnění DPH u pozemků / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 10
(2007), s. 21-25
finanční právo
daňové právo

Jopek, David
Finanční arbitr – mimosoudní alternativa řešení
sporů / David Jopek
Bankovnictví, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 28-29
finanční právo
měnové právo

Líbal, Tomáš
Druhy dokladů a jejich náležitosti. [2] / Tomáš
Líbal
Účetnictví, Roč. -, č. 5 (2007), s. 9-16
finanční právo
daňové právo

Jurko, Marcel
Colné ručenie / Marcel Jurko
Justičná revue, Roč. 59, č. 3 (2007), s. 400-405
finanční právo

Macháček, Ivan
Cestovní náhrady a daň z příjmů v roce 2007 / Ivan
Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 3-9
finanční právo
daňové právo

Karaseva, M. V.
Den'gi – ob"jekt imuščestvennych finansovych
pravootnošenij / M.V. Karaseva
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 1 (2007), s. 46-53
finanční právo
měnové právo

Machová, Helena
Škody v daňové evidenci / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 9-11
finanční právo
daňové právo

Kohoutová, Marie
Změny ve zdaňování mzdy zaměstnanců od 1.
ledna 2007 a roční zúčtování záloh na daň z příjmů
ze závislé činnosti za rok 2006 / Marie Kohoutová
Daně a finance, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 3-6
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Slevy na dani – kdy je uplatnit? / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 9
(2007), s. 5-9
finanční právo
daňové právo
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Pauličková, Alena
Využívanie lízingu v Slovenskej republike a jeho
zdaňovanie / Alena Pauličková
Daně a finance, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 13-18
finanční právo -- Slovensko
daňové právo

Machová, Helena
Nezdanitelná část základu daně fyzických osob /
Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 10
(2007), s. 14-18
finanční právo
daňové právo

Pilařová, Ivana, 1963Příklady aplikované na pokyn D-300. 1. část, Daň z
příjmů fyzických osob / Ivana Pilařová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 14-17
finanční právo
daňové právo

Mikulecká, Mária
Zrušení versus storno v zákoně o DPH / Mária
Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 10
(2007), s. 18-21
finanční právo
daňové právo

Poremská, Michaela
Bezpečnost přímého bankovnictví / Michaela
Poremská
Právní rádce, Roč. 14, č. 11 (2006), s. 51-56
finanční právo
bankovní právo

Nerudová, Danuše, 1979Zdaňování příjmů rezidenta České republiky ze
zdrojů v zahraničí / Danuše Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 31-37
finanční právo
daňové právo

Reidenbach, Michael
Auswirkungen des Grundsteuermodells
Bayern/Rheinland-Pfalz auf das Steueraufkommen
der Großstädte / Michael Reidenbach
Zeitschrift für Kommunalfinanzen, Roč. 57, č. 4
(2007), s. 73-79
finanční právo
daňové právo

Nesnídal, Pavel
Daň z nemovitostí v Německu / Pavel Nesnídal
Daně a finance, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 23-24
finanční právo
daňové právo
Nigrin, Jiří
Automobil pořízený na leasing a daňové výdaje /
Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 4-8
finanční právo
daňové právo

Scholz, Petr
Zákon o finančním arbitrovi a způsoby
mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých při
převodu finančních prostředků. [2] / Petr Scholz
Daně a finance, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 6-20
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Předčasné ukončení leasingu a daňové souvislosti /
Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 9
(2007), s. 16-19
finanční právo
daňové právo

Scholz, Petr
Zákon o finančním arbitrovi a způsoby
mimosoudního vyrovnání sporů vzniklých při
převodu finančních prostředků ve vybraných
státech s vyspělým bankovním průmyslem. [3] /
Petr Scholz
Daně a finance, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 7-13
finanční právo
měnové právo

Nigrin, Jiří
Automobil nezahrnutý v obchodním majetku / Jiří
Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 10
(2007), s. 10-14
finanční právo
daňové právo

Straková, Hana
Obchodní majetek z pohledu daně z přidané
hodnoty. [1] / Hana Straková
Účetnictví, Roč. -, č. 5 (2007), s. 16-23
finanční právo
daňové právo

Pantůčková, Jitka
Slovinsku se zavedení eura „velkým třeskem“
povedlo! / Jitka Pantůčková
Bankovnictví, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 18-19
finanční právo
měnové právo -- Slovinsko
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Pelikán, Robert
Nad další novelou o ochraně hospodářské soutěže /
Robert Pelikán
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 5 (2007), s. 6-7
obchodní právo
kartelové právo

Šretr, Vladimír
Zamyšlení nad volným hodnocením důkazů v
daňovém řízení / Vladimír Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 29-31
finanční právo
daňové právo

kolektivní pracovní právo
Šretr, Vladimír
Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů
právnických osob / Vladimír Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 9
(2007), s. 1-5
finanční právo
daňové právo

Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou práci
nebo rovnocennou práci / Evropský soudní dvůr
Judikatura Evropského soudního dvora, Roč. 3, č. 6
(2006), s. 431-463
sociální zabezpečení
kolektivní pracovní právo
komunitární právo
pracovní právo individuální

Šrotýř, Josef
Nesplatná a dosud neuhrazená pohledávka v
daňovém a konkurzním řízení / Josef Šrotýř
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 32-34
finanční právo
konkurz a vyrovnání
daňové právo

komunitární právo
Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou práci
nebo rovnocennou práci / Evropský soudní dvůr
Judikatura Evropského soudního dvora, Roč. 3, č. 6
(2006), s. 431-463
sociální zabezpečení
kolektivní pracovní právo
komunitární právo
pracovní právo individuální

Šrotýř, Josef
Co je míněno pod pojmem vymáhání daňových
nedoplatků a daňovou exekucí? / Josef Šrotýř
Daně a finance, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 21-23
finanční právo
daňové právo

Bach-Golecka, Dobrochna
Zásada přednosti komunitárního práva v judikatuře
polského Ústavního soudu / Drobna-Bach Golecka,
Mariusz Jerzy Golecki ; z polštiny přeložil Michal
Koziel
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 3
(2006), s. 211-218
ústavní právo -- Polsko
ústavní systémy
komunitární právo

Venclová, Petra
Výsledky daňové kontroly a dodatečné vyměření
nižší daně / Petra Venclová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 35-37
finanční právo
daňové právo
finanční trhy

Král, Richard, 1963K nálezu Ústavního soudu vyjasňujícímu meze jeho
derogační pravomoci ve vztahu k českým
předpisům neslučitelným s komunitárním právem /
Richard Král
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 299-301
ústavní právo
komunitární právo

Husták, Zdeněk
Nová pravidla pro kapitálový trh / Zdeněk Husták
Právní fórum, Roč. 4, č. 5 (2007), s. 182-185
obchodní právo
finanční trhy
kartelové právo

Křepelka, Filip, 1974Dopady práva Evropského společenství na sociální
zabezpečení a služby poskytované členskými státy /
Filip Křepelka
Právník, Roč. 145, č. 6 (2006), s. 647-671
sociální zabezpečení
komunitární právo

Bejček, Josef, 1952Cílové konflikty v soutěžním právu / Josef Bejček
Právník, Roč. 146, č. 6 (2007), s. 663-689
obchodní právo
kartelové právo
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Kutenič, Viliam
Čo znamená pojem „občianska vec“ vo vzťahu k
Bruselskému dohovoru o jurisdikci a výkone
rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach? /
Viliam Kutenič
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 255-256
občanské právo procesní
komunitární právo

Wells, Alan
Climate change: the final countdown / Alan Wells
European environmental law review, Roč. 16, č. 3
(2007), s. 62-65
právo životního prostředí
komunitární právo

K právu na placenou dovolenou / Evropský soudní
dvůr ; Richard Pomahač
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 12 (2006), s. 463-464
sociální zabezpečení
komunitární právo
pracovní právo individuální

Cileček, Filip
Malé zamyšlení nad § 126 odst. 4 OSŘ aneb jak
vyslýchat úpadce / Filip Cileček
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 180-183
občanské právo procesní
konkurz a vyrovnání

Rozehnalová, Naděžda, 1955Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti
evropského justičního prostoru ve věcech civilních.
Část I., Nařízení Brusel I ve světle judikatury
Evropského soudního dvora / N. Rozehnalová, J.
Knapová, P. Myšáková
Právní fórum, Roč. 4, č. 2 (2007), s. 61-70
občanské právo procesní
komunitární právo

Šrotýř, Josef
Nesplatná a dosud neuhrazená pohledávka v
daňovém a konkurzním řízení / Josef Šrotýř
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 8
(2007), s. 32-34
finanční právo
konkurz a vyrovnání
daňové právo

konkurz a vyrovnání

měnové právo

Rozehnalová, Naděžda, 1955Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti
evropského justičního prostoru ve věcech civilních.
Část III., Nařízení Brusel I ve světle judikatury
Evropského soudního dvora / N. Rozehnalová, P.
Myšáková, J. Knapová
Právní fórum, Roč. 4, č. 4 (2007), s. 113-122
občanské právo procesní
komunitární právo

Jopek, David
Finanční arbitr – mimosoudní alternativa řešení
sporů / David Jopek
Bankovnictví, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 28-29
finanční právo
měnové právo
Karaseva, M. V.
Den'gi – ob"jekt imuščestvennych finansovych
pravootnošenij / M.V. Karaseva
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 1 (2007), s. 46-53
finanční právo
měnové právo

Scheu, Harald Christian, 1969Význam a přínos Evropské charty regionálních či
menšinových jazyků / Harald Christian Scheu
Správní právo, Roč. 40, č. 2 (2007), s. 105-127
komunitární právo

Pantůčková, Jitka
Slovinsku se zavedení eura „velkým třeskem“
povedlo! / Jitka Pantůčková
Bankovnictví, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 18-19
finanční právo
měnové právo -- Slovinsko

Šejvl, Michal
Faktory ovlivňující aplikaci práva ES soudy
členských států / Michal Šejvl
Právník, Roč. 146, č. 1 (2007), s. 13-49
komunitární právo
teorie a filosofie práva

Scholz, Petr
Zákon o finančním arbitrovi a způsoby
mimosoudního vyrovnání sporů vzniklých při
převodu finančních prostředků ve vybraných
státech s vyspělým bankovním průmyslem. [3] /
Petr Scholz
Daně a finance, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 7-13
finanční právo
měnové právo

Tomášek, Michal, 1963Katalog základních práv pro trestní spolupráci v EU
/ Michal Tomášek
Právník, Roč. 145, č. 12 (2006), s. 1398-1413
komunitární právo
trestní právo
teorie a filosofie práva
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Morek, Rafał
Problemy prawne "turystyki kosmicznej" / Rafał
Morek
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 1 (2007), s. 67-78
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodního organizací

mezinárodní právo soukromé
Bělohlávek, Alexander J., 1968Výhrada veřejného pořádku hmotněprávního a
procesního ve vztazích s mezinárodním prvkem /
Alexander J. Bělohlávek
Právník, Roč. 145, č. 11 (2006), s. 1267-1301
mezinárodní právo soukromé
pracovní právo individuální

K zásahu do svobody projevu účastníků zakázaných
demonstrací / Evropský soud pro lidská práva ;
Richard Pomahač
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 23 (2006), s. 873-874
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

mezinárodní právo veřejné
Abašidze, A. Ch.
Usilenije ekologičeskoj otvetstvennosti v sisteme
Dogovora ob Antarktike (Na puti k
Meždunarodnomu poljarnomu godu (2007-2008)) /
A.Ch. Abašidze, A.M. Solncev
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 10 (2006), s. 59-66
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
právo životního prostředí

Scheu, Harald Christian, 1969Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení jako
nový prvek v mezinárodním systému ochrany
lidských práv / Christian Harald Scheu
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 3
(2006), s. 247-250
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Caban, Pavel
Úmluva Organizace spojených národů o
jurisdikčních imunitách států a jejich majetku /
Pavel Caban
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 24 (2006), s. 875-882
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Strážnická, Viera, 1942Ochrana ľudských práv v Európskej únii v kontexte
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva / V.
Strážnická
Právny obzor, Roč. 89, č. 5 (2006), s. 426-434
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Darchiashvili, Vakhtang
Interpretace článku 51 charty OSN s ohledem na
právo na preventivní sebeobranu / Vakhtang
Darchiashvili
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 1
(2006), s. 40-48
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodního organizací

Svoboda, Pavel, 1962Rozpor s mezinárodním právem jako důvod
neplatnosti komunitárních aktů / Pavel Svoboda
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 23 (2006), s. 855-858
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
Zajadło, Jerzy
Filozofia prawa międzynarodowego? / Jerzy
Zajadło
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 2 (2007), s. 16-29
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Fuchs, Jiří
Nad trestně právními aspekty Druhého protokolu k
Úmluvě na ochranu kulturních statků za
ozbrojeného konfliktu / Jiří Fuchs
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 3
(2006), s. 218-224
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

občanské právo hmotné
Adámková, Kateřina, 1974Právní úprava nadačního práva v osnově
připravovaného nového občanského zákoníku ve
světle nizozemské a švýcarské právní úpravy /
Kateřina Ronovská
Právník, Roč. 146, č. 3 (2007), s. 315-324
občanské právo hmotné -- Švýcarsko – Nizozemsko

Mahoney, Paul
A European Judicial Training Institute on Human
Rights under the aegis of the EurCourtHR / by Paul
Mahoney
Human rights law journal, Roč. 27, č. 5-8 (2006), s.
169-174
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
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Baudyš, Petr
Vznik věcných práv k nemovitostem – alternativa II
/ Petr Baudyš
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 6 (2007), s. 213-216
občanské právo hmotné

Kerecman, Peter, 1972K rozsahu náhrady skutočnej škody na veciach
použitých / Peter Kerecman
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 159-173
občanské právo hmotné

Doležal, Tomáš
Europeizace právních úprav náhrady škody na
zdraví a náhrady imateriální újmy / Tomáš Dvořák
Právník, Roč. 146, č. 4 (2007), s. 423-432
občanské právo hmotné

Kindl, Milan, 1954Několik poznámek o rybách, zvířatech a náhradě
škody na nich (opožděná pocta dr. Milošovi
Tomsovi) / Milan Kindl, Alexander Šíma
Právník, Roč. 146, č. 1 (2007), s. 98-106
občanské právo hmotné

Dvořák, Tomáš
Řešení právních vztahů k státním pozemkům pod
družstevními stavbami / Tomáš Dvořák
Právní fórum, Roč. 4, č. 2 (2007), s. 37-45
občanské právo hmotné

Kosař, David
Nedotknutelnost „místa posledního odpočinku“
zesnulého : individuální právo na přemístění
ostatků manžela jako součásti soukromého života
žijícího partnera / David Kosař
Právní fórum, Roč. 4, č. 2 (2007), s. 17-20 přílohy
občanské právo hmotné

Eliáš, Karel, 1955Věc jako pojem soukromého práva / Karel Eliáš
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 119-126
občanské právo hmotné

Kotrady, Pavel
Geometrický plán postrachem právníků? / Pavel
Kotrady, Marek Semela
Právní rádce, Roč. 15, č. 2 (2007), s. I-XII praktická
příručka
občanské právo hmotné

Hrušáková, Milana, 1952Zákon o registrovaném partnerství / Milana
Hrušáková
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 18-24
občanské právo hmotné
rodinné právo

Molek, Pavel, 1980Regulace nájemného pohledem ochrany
vlastnictví : Hutten-Czapska proti Polsku / Pavel
Molek
Právní fórum, Roč. 3, č. 12 (2006), s. 141-149
přílohy
občanské právo hmotné

Chalupa, Luboš, 1962Neplatnost smluv uzavřených povinnou osobou v
průběhu exekuce a restituce / Luboš Chalupa
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 29-30
občanské právo hmotné
občanské právo procesní

Petr, Bohuslav, 1959Ke dvěma aktuálním problémům vydržení
vlastnického práva / Bohuslav Petr
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 293-296
občanské právo hmotné

Jurčová, Monika
„The Common Frame of Reference (CRF)“ –
perspektívny zdroj na ceste k rekodifikácii
občianskeho práva / M. Jurčová
Právny obzor, Roč. 89, č. 3 (2006), s. 227-238
občanské právo hmotné

Telec, Ivo, 1959Chráněné statky osobnostní / Ivo Telec
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 271-281
občanské právo hmotné

Kališ, Petr
Ad „Prohlášení vlastníka v rozporu s kolaudací“ :
(reakce na článek Luboše Chalupy a poznámku
Petra Baudyša) / Petr Kališ
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 2 (2007), s. 29-30
občanské právo hmotné

Vaníček, Zdeněk
EU doporučila nový rámec ochrany nezletilých
osob a lidské důstojnosti / Zdeněk Vaníček
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 3 (2007), s. 14-15
občanské právo hmotné

Karhanová, Martina
Závěť v návrhu nového kodexu občanského práva.
Několik poznámek k dědické smlouvě / Martina
Karhanová
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 157-164
občanské právo hmotné
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Rozehnalová, Naděžda, 1955Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti
evropského justičního prostoru ve věcech civilních.
Část I., Nařízení Brusel I ve světle judikatury
Evropského soudního dvora / N. Rozehnalová, J.
Knapová, P. Myšáková
Právní fórum, Roč. 4, č. 2 (2007), s. 61-70
občanské právo procesní
komunitární právo

občanské právo procesní
Cileček, Filip
Malé zamyšlení nad § 126 odst. 4 OSŘ aneb jak
vyslýchat úpadce / Filip Cileček
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 180-183
občanské právo procesní
konkurz a vyrovnání
Dobiáš, Petr
Uznání a výkon rozhodčích nálezů zrušených ve
státě původu podle relevantní judikatury
zahraničních obecných soudů / Petr Dobiáš
Právník, Roč. 146, č. 3 (2007), s. 325-336
občanské právo procesní

Rozehnalová, Naděžda, 1955Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti
evropského justičního prostoru ve věcech civilních.
Část III., Nařízení Brusel I ve světle judikatury
Evropského soudního dvora / N. Rozehnalová, P.
Myšáková, J. Knapová
Právní fórum, Roč. 4, č. 4 (2007), s. 113-122
občanské právo procesní
komunitární právo

Horák, Pavel
Civilní proces s účastníkem neznámého pobytu /
Pavel Horák, Miroslav Hromada
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 6 (2007), s. 195-203
občanské právo procesní

Svoboda, Karel
Hmotněprávní poučovací povinnost soudu – mýtus
nebo realita? / Karel Svoboda
Právní fórum, Roč. 4, č. 2 (2007), s. 46-49
občanské právo procesní

Chalupa, Luboš, 1962Neplatnost smluv uzavřených povinnou osobou v
průběhu exekuce a restituce / Luboš Chalupa
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 29-30
občanské právo hmotné
občanské právo procesní

Šínová, Renáta
Spolupráce soudů členských států Evropské unie při
provádění důkazů v občanskoprávních a
obchodních řízeních = Cooperation between the
Courts of the Member States in the taking of
evidence in the proceedings in civil matters /
Renáta Šínová
Mezinárodní a srovnávací právní revue, Roč. 5, č.
15 (2005), s. 5-15
občanské právo procesní
obchodní právo

Jakubovič, Daniel, 1974Zopár slov o vhodnosti normatívnej právej úpravy
procesného nástupníctva v slovenskom právnom
poriadku / Daniel Jakubovič
Justičná revue, Roč. 58, č. 4 (2006), s. 634-653
občanské právo procesní
Králík, Michal
K naléhavému právnímu zájmu na určení
obnoveného vlastnického práva prodávajícího k
nemovitostem po odstoupení prodávajícího od
kupní smlouvy, jestliže prodávající nevrátil kupní
cenu / Michal Králík
Jurisprudence, Roč. 15, č. 7 (2006), s. 55-62
občanské právo procesní

Varvařovský, Pavel, 1945K použití záznamu telefonického hovoru v
občanském soudním řízení / Pavel Varvařovský
Právní fórum, Roč. 3, č. 12 (2006), s. 149-151
přílohy
občanské právo procesní
obchodní právo

Kutenič, Viliam
Čo znamená pojem „občianska vec“ vo vzťahu k
Bruselskému dohovoru o jurisdikci a výkone
rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach? /
Viliam Kutenič
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 255-256
občanské právo procesní
komunitární právo

Baláž, Peter
Implikuje účet majitela cenných papierov depozitný
vzťah? / Peter Baláž
Justičná revue, Roč. 59, č. 3 (2007), s. 383-390
finanční právo
daňové právo
obchodní právo
závazkové právo

Raban, Přemysl, 1949Podnikání při rozhodování o právech a majetku
osob? / Přemysl Raban
Právní rádce, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 55-61
občanské právo procesní
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Lasák, Jan
K právu na vypořádání v právní úpravě společnosti
s ručením omezeným / Jan Lasák
Obchodní právo, Roč. 16, č. 4 (2007), s. 22-26
obchodní právo
obchodní společnosti

Bejček, Josef, 1952Cílové konflikty v soutěžním právu / Josef Bejček
Právník, Roč. 146, č. 6 (2007), s. 663-689
obchodní právo
kartelové právo
Čech, Petr, 1975K některým úskalím převodu obchodního podílu. I /
Petr Čech
Právní rádce, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 16-22
obchodní právo
obchodní společnosti

Lochmanová, Ludmila
Ochrana obchodní firmy / Ludmila Lochmanová
Právní rádce, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 24-34
obchodní právo
Marek, Karel, 1949K některým otázkám smluvního obchodního práva /
Karel Marek
Obchodní právo, Roč. 16, č. 3 (2007), s. 6-14
obchodní právo
závazkové právo

Doležel, Vladimír
Úroky z prodlení v mezinárodních obchodních
závazkových vztazích (§ 735 obchodního zákoníku)
/ Vladimír Doležal
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 4 (2007), s. 37-42
obchodní právo
závazkové právo

Marek, Karel, 1949Ke kupní smlouvě. Část I. / Karel Marek
Právní fórum, Roč. 4, č. 4 (2007), s. 134-142
obchodní právo
závazkové právo

Doležil, Tomáš
Svolání valné hromady akcionářem, pokud je
navržený program valné hromady v její působnosti
jen zčásti / Tomáš Doležil
Jurisprudence, Roč. 15, č. 8 (2006), s. 30-32
obchodní právo
obchodní společnosti

Marek, Karel, 1949Ke kupní smlouvě. Část II. / Karel Marek
Právní fórum, Roč. 4, č. 5 (2007), s. 173-181
obchodní právo
závazkové právo

Grulich, Tomáš
Smlouva o dílo a poctivost obchodního styku /
Tomáš Grulich
Právní rádce, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 22-27
obchodní právo
závazkové právo

Marek, Karel, 1949Kupní smlouva / Karel Marek
Karlovarská právní revue, Roč. 3, č. 1 (2007), s. 2151
obchodní právo
závazkové právo

Husták, Zdeněk
Nová pravidla pro kapitálový trh / Zdeněk Husták
Právní fórum, Roč. 4, č. 5 (2007), s. 182-185
obchodní právo
finanční trhy

Marek, Karel, 1949K promlčení v obchodních závazkových vztazích /
Karel Marek
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 5 (2007), s. 23-28
obchodní právo
závazkové právo

Jakubovič, Daniel, 1974O slovenskej normatívnej právnej úprave
zabezpečovacieho obchodno-právneho inštitútu
bankovej záruky a následnej aplikačnej praxi /
Daniel Jakubovič
Justičná revue, Roč. 59, č. 3 (2007), s. 391-399
obchodní právo
závazkové právo

Pelikán, Robert
Nad další novelou o ochraně hospodářské soutěže /
Robert Pelikán
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 5 (2007), s. 6-7
obchodní právo
kartelové právo

Kovařík, Zdeněk, 1948Platební místo směnky lokalizované k jejímu
majiteli / Zdeněk Kovařík
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 281-288
obchodní právo
závazkové právo

Pihera, Vlastimil
K obecným limitům akcionářských práv / Vlastimil
Pihera
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 10 (2007), s. 361-364
obchodní právo
obchodní společnosti
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Řeháček, Oldřich
Odměňování členů představenstva akciové
společnosti / Oldřich Řeháček
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 5 (2007), s. 28-32
obchodní právo
obchodní společnosti

Lasák, Jan
K právu na vypořádání v právní úpravě společnosti
s ručením omezeným / Jan Lasák
Obchodní právo, Roč. 16, č. 4 (2007), s. 22-26
obchodní právo
obchodní společnosti

Šilhán, Josef
"Ručení akcionáře" v akciové společnosti a v
evropské společnosti / Josef Šilhán
Obchodní právo, Roč. 16, č. 3 (2007), s. 2-6
obchodní právo
závazkové právo

Pihera, Vlastimil
K obecným limitům akcionářských práv / Vlastimil
Pihera
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 10 (2007), s. 361-364
obchodní právo
obchodní společnosti

Šínová, Renáta
Spolupráce soudů členských států Evropské unie při
provádění důkazů v občanskoprávních a
obchodních řízeních = Cooperation between the
Courts of the Member States in the taking of
evidence in the proceedings in civil matters /
Renáta Šínová
Mezinárodní a srovnávací právní revue, Roč. 5, č.
15 (2005), s. 5-15
občanské právo procesní
obchodní právo

Řeháček, Oldřich
Odměňování členů představenstva akciové
společnosti / Oldřich Řeháček
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 5 (2007), s. 28-32
obchodní právo
obchodní společnosti
Uzsák, Martin
Co se o squeeze-out(u) nepíše. (2. část) / Martin
Uzsák
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 4 (2007), s. 30-37
obchodní právo
obchodní společnosti

Uzsák, Martin
Co se o squeeze-out(u) nepíše. (2. část) / Martin
Uzsák
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 4 (2007), s. 30-37
obchodní právo
obchodní společnosti

personální management
Urban, Jan, 1953Lidský kapitál jako součást nehmotných aktiv
podniku / Jan Urban
Moderní řízení, Roč. 42, č. 2 (2007), s. 63-65
personální management

Vích, Jan
K uzavírání realizačních smluv v rámci zadávání
veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. /
Jan Vích
Obchodní právo, Roč. 16, č. 4 (2007), s. 2-21
obchodní právo
závazkové právo

Urban, Jan, 1953Lesk a bída manažerských opcí / Jan Urban
Moderní řízení, Roč. 42, č. 3 (2007), s. 47-49
personální management

obchodní společnosti

Urban, Jan, 1953Výkonové odměňování metodou balanced
scorecard / Jan Urban
Práce a mzda, Roč. 55, č. 5 (2007), s. 49-54
personální management

Čech, Petr, 1975K některým úskalím převodu obchodního podílu. I /
Petr Čech
Právní rádce, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 16-22
obchodní právo
obchodní společnosti

Urban, Jan, 1953Výkonové odměňování zaměstnanců prodeje / Jan
Urban
Práce a mzda, Roč. 55, č. 3 (2007), s. 39-44
personální management

Doležil, Tomáš
Svolání valné hromady akcionářem, pokud je
navržený program valné hromady v její působnosti
jen zčásti / Tomáš Doležil
Jurisprudence, Roč. 15, č. 8 (2006), s. 30-32
obchodní právo
obchodní společnosti
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Hochmann, Václav
Ještě jednou k zápočtu doby pro účely
důchodového pojištění a neplatné rozvázání
pracovního poměru / Václav Hochmann
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 2
(2006), s. 189-193
sociální zabezpečení
pracovní právo individuální

pracovní právo
Bělina, Miroslav, 1950Nový zákoník práce nepřináší stabilitu do regulace
pracovněprávních vztahů / Miroslav Bělina
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 1 (2007), s. 1, 3-5
pracovní právo
pracovní právo individuální

Leiblová, Zdeňka
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
náhradní plnění a odvod do státního rozpočtu /
Zdeňka Leiblová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 3
(2007), rubrika 4.2
sociální zabezpečení
zaměstnanost
pracovní právo individuální

K nepřípustnosti provedení důkazu v
občanskoprávním řízení záznamem telefonického
hovoru pořízeného bez souhlasu účastníka hovoru /
Ústavní soud ČR
Soudní rozhledy, Roč. 13, č. 1 (2007), s. 7-10
pracovní právo individuální
Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou práci
nebo rovnocennou práci / Evropský soudní dvůr
Judikatura Evropského soudního dvora, Roč. 3, č. 6
(2006), s. 431-463
sociální zabezpečení
kolektivní pracovní právo
komunitární právo
pracovní právo individuální

K právu na placenou dovolenou / Evropský soudní
dvůr ; Richard Pomahač
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 12 (2006), s. 463-464
sociální zabezpečení
komunitární právo
pracovní právo individuální
Salačová, Marie
Pracovní cesta a cesta do zaměstnání / Marie
Salačová
Národní pojištění, Roč. 38, č. 5 (2007), s. 5-6
pracovní právo individuální

Bělohlávek, Alexander J., 1968Výhrada veřejného pořádku hmotněprávního a
procesního ve vztazích s mezinárodním prvkem /
Alexander J. Bělohlávek
Právník, Roč. 145, č. 11 (2006), s. 1267-1301
mezinárodní právo soukromé
pracovní právo individuální

Salačová, Marie
Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.
2007 / Marie Salačová
Práce a mzda, Roč. 55, č. 1 (2007), s. 48-57
pracovní právo individuální

Bury, Beata
Podporządkowanie pracownika pracodawcy / Beata
Bury
Państwo i prawo, Roč. 61, č. 9 (2006), s. 57-68
pracovní právo individuální

Salačová, Marie
Cestovní náhrady v novém zákoníku práce. [1] /
Marie Salačová
Účetnictví, Roč. - , č. 2 (2007), s. 7-11
pracovní právo individuální

Gahleitner, Sieglinde, 1965Möglichkeiten der Arbeitszeitregelung – Schluss /
Sieglinde Gahleitner
Recht der Arbeit, Roč. 56, č. 6 (2006), s. 447-458
pracovní právo individuální

Salačová, Marie
Stravné a kapesné při zahraničních pracovních
cestách / Marie Salačová
Účetnictví, Roč. - , č. 4 (2007), s. 29-32
pracovní právo individuální

Gerhartl, Andreas
Entgeltfortzahlung: Probleme neutralen Sphäre /
Andreas Gerhartl
Recht der Arbeit, Roč. 57, č. 1 (2007), s. 19-25
sociální zabezpečení
pracovní právo individuální

Sládek, Václav, 1933Práce přesčas a její vazba na stanovenou týdenní
pracovní dobu / Václav Sládek
Práce a mzda, Roč. 55, č. 4 (2007), s. 16-23
pracovní právo individuální

Gogová, Radana
Nová úprava pracovní doby a doby odpočinku
zaměstnanců v dopravě / Radana Gogová
Práce a mzda, Roč. 55, č. 3 (2007), s. 6-14
pracovní právo individuální
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Fajn, Leonid Jefremovič
Dosovetskaja kooperativnaja Moskva / L.Je. Fajn
Voprosy istorii, Roč.-, č. 1 (2007), s. 3-20
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- 20. století -- Rusko

Steinichová, Ladislava
Sociální ochrana a flexibilita na trhu práce /
Ladislava Steinichová
Národní pojištění, Roč. 38, č. 3 (2007), s. 3-4
sociální zabezpečení
pracovní právo individuální

Fukson, Lazar' Mojsejevič
Sozdanije seti škol'nych učreždenij v
Kaliningradskoj oblasti v 1946 – 1947 gg. / L.M.
Fukson
Voprosy istorii, Roč.-, č. 1 (2007), s. 145-148
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz -- školství

Svitáková, Věra
Splňuje nový zákoník práce legitimní očekávání? /
Věra Svitáková, Miroslav Bělina
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 43-50
pracovní právo individuální
Vysokajová, Margerita, 1954Nad novým zákoníkem práce. [1] / Margerita
Vysokajová
Zdravotnictví a právo, Roč. 10, č. 12 (2006), s. 1419
pracovní právo individuální

Grebenščikova, Galina Aleksandrovna
Rossijskije vojenno-morskije sily v Egejskom more
v 1770 – 1774 gg. / G.A. Grebenščikova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 2 (2007), s. 117-129
právní dějiny
dějiny -- 18. století -- Rusko

Vysokajová, Margerita, 1954Nad novým zákoníkem práce. [2] / Margerita
Vysokajová
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 1 (2007), s. 16-19
pracovní právo individuální

Grigorjeva, Jekaterina Aleksandrovna
K. Marks i jego «učeniki» na rodine leninizma /
Je.A. Grigor'jeva
Voprosy istorii, Roč.-, č. 1 (2007), s. 58-78
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- 20. století -- Rusko

právní dějiny

Konasov, Viktor Borisovič
Evakuirovannyje leningradcy na Vologodskoj
zemle / V.B. Konasov
Voprosy istorii, Roč.-, č. 1 (2007), s. 135-144
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz -- druhá
světová válka

Liber XVII, Titulus II: Pro socio. (Altera pars) /
[přeložili] Peter Blaho, Jarmila Vaňková
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 270-293
právní dějiny
římské právo
Bratjuščenko, Jurij Vladimirovič
Nep: gosudarstvo, častnik, kooperacija / Ju.V.
Bratjuščenko
Voprosy istorii, Roč. -, č. 2 (2007), s. 3-15
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz

Lukojanov, Igor' Vladimirovič
Portsmutskij mir / I.V. Lukajanov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 2 (2007), s. 16-33
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- rusko-japonská válka, 19041905 -- Portsmouth (New Hampshire, USA)

Drjachlov, Vladimir Nikolajevič
Jazyčeskoje protivodejstvije christianizacii v
Zapadnoj Jevrope v ranneje srednevekov'je / V.N.
Drjachlov
Voprosy istorii, Roč.-, č. 1 (2007), s. 21-38
právní dějiny
dějiny -- středověk -- křesťanství -- Západní Evropa

Marčukov, Andrej Vladislavovič
Rossija, Ukraina i problema «russkoj Galicii» /
A.V. Marčukov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 2 (2007), s. 157-166
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Halič (Polsko a Ukrajina)

Dunning, Charles
Car' Dmitrij / Č. Danning
Voprosy istorii, Roč.-, č. 1 (2007), s. 39-57
právní dějiny
dějiny -- 17. století – Rusko

Pašenceva, S. V.
Pravovoje regulirovanije blagotvoritel'noj
dejatel'nosti v Rossijskoj Imperii / S.V. Pašenceva
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 12 (2006), s. 98-104
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- 20.století – Rusko
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Fuchs, Jiří
Nad trestně právními aspekty Druhého protokolu k
Úmluvě na ochranu kulturních statků za
ozbrojeného konfliktu / Jiří Fuchs
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 3
(2006), s. 218-224
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Polikarpov, Vladimir Vasil'jevič
Vojennoplennyje v lagerjach pod Iževskom v 1915
– 1916 gg. / V.V. Polikarpov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 2 (2007), s. 94-105
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- první světová válka
Smykalin, Alexandr Sergejevič
GULAG kak važnyj faktor ekonomičeskogo
razvitija SSSR v 30-e gody / A.S. Smykalin
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 1 (2007), s. 92-102
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz

Mahoney, Paul
A European Judicial Training Institute on Human
Rights under the aegis of the EurCourtHR / by Paul
Mahoney
Human rights law journal, Roč. 27, č. 5-8 (2006), s.
169-174
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Starý, Marek, 1974Ius incolatus - několik poznámek k českému právu
obyvatelskému v době předbělohorské / Marek
Starý
Právník, Roč. 145, č. 12 (2006), s. 1452-1466
právní dějiny
dějiny -- 16. století -- 17. století -- Čechy -- Morava

Morek, Rafał
Problemy prawne "turystyki kosmicznej" / Rafał
Morek
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 1 (2007), s. 67-78
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodního obchodu

Štulrajterová, Katarína
Inštitúcia delegovaných sudcov na Slovensku v
prvej polovici XIII. storočia / Katarína Štulrajterová
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 77-85
právní dějiny
dějiny -- soudnictví -- 13. století -- Uhersko

K zásahu do svobody projevu účastníků zakázaných
demonstrací / Evropský soud pro lidská práva ;
Richard Pomahač
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 23 (2006), s. 873-874
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

právo mezinárodních organizací
Abašidze, A. Ch.
Usilenije ekologičeskoj otvetstvennosti v sisteme
Dogovora ob Antarktike (Na puti k
Meždunarodnomu poljarnomu godu (2007-2008)) /
A.Ch. Abašidze, A.M. Solncev
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 10 (2006), s. 59-66
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
právo životního prostředí

Scheu, Harald Christian, 1969Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení jako
nový prvek v mezinárodním systému ochrany
lidských práv / Christian Harald Scheu
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 3
(2006), s. 247-250
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Caban, Pavel
Úmluva Organizace spojených národů o
jurisdikčních imunitách států a jejich majetku /
Pavel Caban
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 24 (2006), s. 875-882
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Strážnická, Viera, 1942Ochrana ľudských práv v Európskej únii v kontexte
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva / V.
Strážnická
Právny obzor, Roč. 89, č. 5 (2006), s. 426-434
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Darchiashvili, Vakhtang
Interpretace článku 51 charty OSN s ohledem na
právo na preventivní sebeobranu / Vakhtang
Darchiashvili
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 1
(2006), s. 40-48
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodního obchodu

Svoboda, Pavel, 1962Rozpor s mezinárodním právem jako důvod
neplatnosti komunitárních aktů / Pavel Svoboda
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 23 (2006), s. 855-858
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
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Jelínková, Jitka
Kácení dřevin na oznámení podle § 8 odst. 2
zákona o ochraně přírody a krajiny - ve spojení s
postupem obecních úřadů vážná hrozba pro stromy?
/ Jitka Jelínková
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 1 (2007), s. 3-8
právo životního prostředí

Zajadło, Jerzy
Filozofia prawa międzynarodowego? / Jerzy
Zajadło
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 2 (2007), s. 16-29
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
právo sociálního zabezpečení

Keessen, Andrea
Reducing the judicial deficit in multilevel
environmental regulation: the example of plant
protection products / Andrea Keessen
European environmental law review, Roč. 16, č. 2
(2007), s. 26-36
právo životního prostředí

Štefko, Martin
Důchodové nároky osob z nástupnických států
bývalého SSSR / Martin Štefko
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 16, č. 3
(2007), s. 18-23
právo sociálního zabezpečení

Pauličková, Alena
Využívanie ekonomických nástrojov pri ochrane
životného prostredia v Slovenskej republice / Alena
Pauličková
Právník, Roč. 146, č. 5 (2007), s. 510-526
právo životního prostředí -- Slovensko

právo životního prostředí
Abašidze, A. Ch.
Usilenije ekologičeskoj otvetstvennosti v sisteme
Dogovora ob Antarktike (Na puti k
Meždunarodnomu poljarnomu godu (2007-2008)) /
A.Ch. Abašidze, A.M. Solncev
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 10 (2006), s. 59-66
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
právo životního prostředí

Ryvolová, Ivana
Ekonomické souvislosti využívání větrné energie v
ČR / Ivana Ryvolová
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 1 (2007), s. 8-13
právo životního prostředí

Crowhurst, Georgina
"Microgeneration, power from the people“,
Britain´s regulatory, policy and legislative
framework / Georgina Crowhurst, Simone
Davidson
European environmental law review, Roč. 16, č. 3
(2007), s. 66-72
právo životního prostředí
ekologie -- Velká Británie

Šťastná, Jarmila
České právní normy spolu příliš nekorespondují /
Jarmila Šťastná
Odpady, Roč. 17, č. 3 (2007), s. 7-8
právo životního prostředí
Tichá, Tereza
Účast veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí dodatek k článku publikovaném v čísle 6/2006 /
Tereza Tichá, Libor Dvořák
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 1 (2007), s. 18-20
právo životního prostředí

Crowhurst, Georgina
Waste recovery: salvaging some meaning from
waste definitions? / Georgina Crowhurst, Robert
Lee
European environmental law review, Roč. 16, č. 3
(2007), s. 73-77
právo životního prostředí

Wells, Alan
Climate change: the final countdown / Alan Wells
European environmental law review, Roč. 16, č. 3
(2007), s. 62-65
právo životního prostředí
komunitární právo

Derlich, Stanislav
Několik úvah nad ukládáním pokut orgány ochrany
životního prostředí subjektům v konkurzu /
Stanislav Derlich
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 1 (2007), s. 16-18
právo životního prostředí

rodinné právo
Frinta, Ondřej
Asistovaná reprodukce – nová právní úprava /
Ondřej Frinta
Právní fórum, Roč. 4, č. 4 (2007), s. 123-130
rodinné právo

Gola, Petr, 1978Spotřeba a znečišťování vody v evropských zemích
/ Petr Gola
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 1 (2007), s. 13-16
právo životního prostředí
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Leiblová, Zdeňka
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
náhradní plnění a odvod do státního rozpočtu /
Zdeňka Leiblová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 3
(2007), rubrika 4.2
sociální zabezpečení
zaměstnanost
pracovní právo individuální

Hrušáková, Milana, 1952Zákon o registrovaném partnerství / Milana
Hrušáková
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 18-24
občanské právo hmotné
rodinné právo
Kornel, Martin
Vyživovací povinnost k rozvedenému manželovi a
dobré mravy / Martin Kornel
Jurisprudence, Roč. 15, č. 7 (2006), s. 36-41
rodinné právo

Minderhoud, Paul
The „other“ EU security: social protection / Paul
Minderhoud
European journal of social security, Roč. 8, č. 4
(2006), s. 361-380
sociální zabezpečení

římské právo
Liber XVII, Titulus II: Pro socio. (Altera pars) /
[přeložili] Peter Blaho, Jarmila Vaňková
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 270-293
právní dějiny
římské právo

K právu na placenou dovolenou / Evropský soudní
dvůr ; Richard Pomahač
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 12 (2006), s. 463-464
sociální zabezpečení
komunitární právo
pracovní právo individuální

sociální zabezpečení
Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou práci
nebo rovnocennou práci / Evropský soudní dvůr
Judikatura Evropského soudního dvora, Roč. 3, č. 6
(2006), s. 431-463
sociální zabezpečení
kolektivní pracovní právo
komunitární právo
pracovní právo individuální

Steinichová, Ladislava
Sociální ochrana a flexibilita na trhu práce /
Ladislava Steinichová
Národní pojištění, Roč. 38, č. 3 (2007), s. 3-4
sociální zabezpečení
pracovní právo individuální
Turner, John
Social security pensionable ages in OECD
countries: 1949-2035 / John Turner
International social security review, Roč. 60, č. 1
(2007), s. 81-99
sociální zabezpečení
důchodové pojištění

Gerhartl, Andreas
Entgeltfortzahlung: Probleme neutralen Sphäre /
Andreas Gerhartl
Recht der Arbeit, Roč. 57, č. 1 (2007), s. 19-25
sociální zabezpečení
pracovní právo individuální

Uherek, Pavel
Záznam o informovaném souhlasu s poskytnutím
zdravotní péče podle nové vyhlášky o zdravotnické
dokumentaci v kontextu dosavadní právní úpravy /
Pavel Uherek
Zdravotnictví a právo, Roč. 10, č. 12 (2006), s. 3-5
sociální zabezpečení
zdravotní pojištění

Hochmann, Václav
Ještě jednou k zápočtu doby pro účely
důchodového pojištění a neplatné rozvázání
pracovního poměru / Václav Hochmann
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 2
(2006), s. 189-193
sociální zabezpečení
pracovní právo individuální

správní právo

Křepelka, Filip, 1974Dopady práva Evropského společenství na sociální
zabezpečení a služby poskytované členskými státy /
Filip Křepelka
Právník, Roč. 145, č. 6 (2006), s. 647-671
sociální zabezpečení
komunitární právo

Borecki, Paweł
Status prawny osób bezwyznaniowych w Polsce /
Paweł Borecki
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 4 (2007), s. 3-15
správní právo – Polsko
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srovnávací právní věda

Hanák, Marek
Poskytování informací stavebním úřadem / Marek
Hanák
Právní rádce, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 38-40
správní právo

Rohlfing-Dijoux, Stephanie
Das gemischte Rechtssystem (droit mixte) in
Mauritius. Eine Erbschaft aus der englischen und
französischen Kolonialzeit / Stephanie RohlfingDijoux
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Roč. 14, č.
3 (2006), s. 630-655
teorie a filosofie práva
srovnávací právní věda

Kmieciak, Zbigniew, 1956Głębokość orzekania w sprawach objętych kognicją
sądów administracyjnych / Zbigniew Kmieciak
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 4 (2007), s. 31-44
správní právo -- Polsko

státověda

Kohut, Sergej
Ochranca verejných práv – rozšírit jeho právomoci?
/ Sergej Kohut
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 40-42
správní právo

Brugger, Winfried
Varianten der Unterscheidung von Staat und
Kirche : von strikter Trennung und Distanz über
gegenseitiges Entgegenkommen bis zu Nähe,
Unterstützung und Kooperation / Winfried Brugger
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 132, č. 1
(2007), s. 4-43
ústavní právo
státověda

Kuba, Bohumil
Vklad do katastru nemovitostí má svá pravidla /
Bohumil Kuba
Právní rádce, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 40-45
správní právo

teorie a filosofie práva

Mates, Pavel, 1947K problematice neurčitých právních pojmů ve
správním právu / Pavel Mates
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 326-329
správní právo

Blecher, Michael
Recht in Bewegung : Paradoxontologie, Recht und
Soziale Bewegungen / Michael Blecher
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Roč. 92,
č. 4 (2006), s. 449-477
teorie a filosofie práva

Murzydło, Jacek
Prawo budowlane a budynki oszpecające otoczenie
/ Jacek Murzydło
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 4 (2007), s. 95-99
správní právo -- Polsko

Brabec, František
Analýza formálních struktur aneb zpráva o
důvodech těchto výzkumů / František Brabec
Právník, Roč. 146, č. 1 (2007), s. 50-56
teorie a filosofie práva

Slávik, Dušan
Vyjadrenie žalovaného v správnom súdnictve /
Dušan Slávik
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 43-49
správní právo

Brabec, František
Rozpad formálních pravidel v české legislativě
aneb několik poznámek k opomíjení formy /
František Brabec
Právník, Roč. 145, č. 12 (2006), s. 1432-1440
teorie a filosofie práva

Šemora, Vítězslav, 1979K procesnímu nástupnictví ve správním řízení,
zejména s ohledem na řízení o soutěžních deliktech
/ Vítězslav Šemora
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 175-180
správní právo

David, Ludvík, 1951Poznámky k teleologickému výkladu zákona /
Ludvík David
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 23 (2006), s. 858-861
teorie a filosofie práva

Zářecký, Pavel, 1940Zákonná zmocnění pro vládu, ministerstva a jiné
správní úřady k vydávání prováděcích právních
předpisů / Pavel Zářecký
Správní právo, Roč. 40, č. 2 (2007), s. 65-80
správní právo
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trestní právo

Ekardt, Felix
Ockham, Hobbes und die Geburt der säkularen
Normativität : zur Genese von Säkularität,
Individualität und Rationalität in Recht und Moral /
Felix Ekardt, Cornelia Richter
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Roč. 92,
č. 4 (2006), s. 552-567
teorie a filosofie práva
dějiny právních a politických učení

Fryšták, Marek
Je snížení věkové hranice vzniku trestní
odpovědnosti dostatečným řešením dětské
kriminality? / Marek Fryšták
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 1
(2006), s. 9-13
trestní právo

Hanuš, Libor
Jsou obecné právní principy pramenem práva v
právním řádu ČR? / Libor Hanuš
Právník, Roč. 146, č. 1 (2007), s. 1-12
teorie a filosofie práva

Korošec, Damjan, 1968Genocid in sodobno kazensko pravo / Damjan
Korošec
Pravnik, Roč. 61, č. 4-5 (2006), s. 191-221
trestní právo

Heepe, Moritz
Das Recht eines jeden auf alles : Hobbes' Theorie
natürlicher Individualrechte und ihr Zusammenhang
mit der Entwicklung der modernen
Naturrechtstheorie / Moritz Heepe
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Roč. 92,
č. 4 (2006), s. 534-551
teorie a filosofie práva
dějiny právních a politických učení

Tomášek, Michal, 1963Katalog základních práv pro trestní spolupráci v EU
/ Michal Tomášek
Právník, Roč. 145, č. 12 (2006), s. 1398-1413
komunitární právo
trestní právo
teorie a filosofie práva

Krecht, Jaroslav
K výkladu právních předpisů / Jaroslav Krecht
Právník, Roč. 145, č. 12 (2006), s. 1441-1451
teorie a filosofie práva

Martyšin, O. V.
Stoletije učreždenija Gosudasrtvennoj Dumy i
sud'ba parlamentarizma v Rossii / O.V. Martyšin
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 2 (2007), s. 92-100
ústavní právo
ústavní systémy
ústavní dějiny -- Ruská federace

ústavní dějiny

Rohlfing-Dijoux, Stephanie
Das gemischte Rechtssystem (droit mixte) in
Mauritius. Eine Erbschaft aus der englischen und
französischen Kolonialzeit / Stephanie RohlfingDijoux
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Roč. 14, č.
3 (2006), s. 630-655
teorie a filosofie práva
srovnávací právní věda

ústavní právo
Bach-Golecka, Dobrochna
Zásada přednosti komunitárního práva v judikatuře
polského Ústavního soudu / Drobna-Bach Golecka,
Mariusz Jerzy Golecki ; z polštiny přeložil Michal
Koziel
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 3
(2006), s. 211-218
ústavní právo -- Polsko
ústavní systémy
komunitární právo

Šejvl, Michal
Faktory ovlivňující aplikaci práva ES soudy
členských států / Michal Šejvl
Právník, Roč. 146, č. 1 (2007), s. 13-49
komunitární právo
teorie a filosofie práva

Brugger, Winfried
Varianten der Unterscheidung von Staat und
Kirche : von strikter Trennung und Distanz über
gegenseitiges Entgegenkommen bis zu Nähe,
Unterstützung und Kooperation / Winfried Brugger
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 132, č. 1
(2007), s. 4-43
ústavní právo
státověda

Tomášek, Michal, 1963Katalog základních práv pro trestní spolupráci v EU
/ Michal Tomášek
Právník, Roč. 145, č. 12 (2006), s. 1398-1413
komunitární právo
trestní právo
teorie a filosofie práva
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Drgonec, Ján, 1952Procesnoprávne pravidlá v rozhodnutiach
Ústavného súdu Slovenskej republiky. (Prvá časť) /
Ján Drgonec
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1394-1413
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

Orosz, Ladislav
Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej
republiky v III. volebnom období : (prehľad –
analýza – dôsledky) / Ladislav Orosz
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1414-1430
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

Filip, Jan, 1950Obecní volby v roce 2006 v judikatuře ÚS –
podněty pro legislativu i praxi / Jan Filip
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 4 (2007), s. 1, 3-6
ústavní právo

Palm, Ulrich
Der wehrlose Staat? : der Einsatz der Streitkräfte im
Innern nach der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zum
Luftsicherheitsgesetz / Ulrich Palm
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 132, č. 1
(2007), s. 95-113
ústavní právo
ústavní systémy

Konjuchova, I. A.
Struktura Rossijskoj Federacii: sovremennoje
sostojanije i perspektivy soveršenstvovanija / I.A.
Konjuchova
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 2 (2007), s. 37-45
ústavní právo
ústavní systémy

Wiefelspütz, Dieter
Der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte im
Ausland / Dieter Wiefelspütz
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 132, č. 1
(2007), s. 44-94
ústavní právo
ústavní systémy

Král, Richard, 1963K nálezu Ústavního soudu vyjasňujícímu meze jeho
derogační pravomoci ve vztahu k českým
předpisům neslučitelným s komunitárním právem /
Richard Král
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 299-301
ústavní právo
komunitární právo

ústavní systémy

Martyšin, O. V.
Stoletije učreždenija Gosudarstvennoj Dumy i
sud'ba parlamentarizma v Rossii / O.V. Martyšin
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 2 (2007), s. 92-100
ústavní právo
ústavní systémy
ústavní dějiny -- Ruská federace

Bach-Golecka, Dobrochna
Zásada přednosti komunitárního práva v judikatuře
polského Ústavního soudu / Drobna-Bach Golecka,
Mariusz Jerzy Golecki ; z polštiny přeložil Michal
Koziel
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 3
(2006), s. 211-218
ústavní právo -- Polsko
ústavní systémy
komunitární právo

Muchametšin, F. Ch
Konstitucionnaja (ustavnaja) justicija kak faktor
razvitija rossijskogo federalizma / F.Ch.
Muchametšin, V.N. Demidov
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 2 (2007), s. 46-53
ústavní právo
ústavní systémy

Drgonec, Ján, 1952Procesnoprávne pravidlá v rozhodnutiach
Ústavného súdu Slovenskej republiky. (Prvá časť) /
Ján Drgonec
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1394-1413
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

Orosz, Ladislav
O preventívnej kontrole ústavnosti / Ladislav Orosz
Právny obzor, Roč. 89, č. 6 (2006), s. 485-502
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

Konjuchova, I. A.
Struktura Rossijskoj Federacii: sovremennoje
sostojanije i perspektivy soveršenstvovanija / I.A.
Konjuchova
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 2 (2007), s. 37-45
ústavní právo
ústavní systémy

22

závazkové právo

Martyšin, O. V.
Stoletije učreždenija Gosudasrtvennoj Dumy i
sud'ba parlamentarizma v Rossii / O.V. Martyšin
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 2 (2007), s. 92-100
ústavní právo
ústavní systémy
ústavní dějiny -- Ruská federace

Baláž, Peter
Implikuje účet majitela cenných papierov depozitný
vzťah? / Peter Baláž
Justičná revue, Roč. 59, č. 3 (2007), s. 383-390
finanční právo
daňové právo
obchodní právo
závazkové právo

Muchametšin, F. Ch
Konstitucionnaja (ustavnaja) justicija kak faktor
razvitija rossijskogo federalizma / F.Ch.
Muchametšin, V.N. Demidov
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 2 (2007), s. 46-53
ústavní právo
ústavní systémy

Doležel, Vladimír
Úroky z prodlení v mezinárodních obchodních
závazkových vztazích (§ 735 obchodního zákoníku)
/ Vladimír Doležal
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 4 (2007), s. 37-42
obchodní právo
závazkové právo

Orosz, Ladislav
O preventívnej kontrole ústavnosti / Ladislav Orosz
Právny obzor, Roč. 89, č. 6 (2006), s. 485-502
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

Grulich, Tomáš
Smlouva o dílo a poctivost obchodního styku /
Tomáš Grulich
Právní rádce, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 22-27
obchodní právo
závazkové právo

Orosz, Ladislav
Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej
republiky v III. volebnom období : (prehľad –
analýza – dôsledky) / Ladislav Orosz
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1414-1430
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

Jakubovič, Daniel, 1974O slovenskej normatívnej právnej úprave
zabezpečovacieho obchodno-právneho inštitútu
bankovej záruky a následnej aplikačnej praxi /
Daniel Jakubovič
Justičná revue, Roč. 59, č. 3 (2007), s. 391-399
obchodní právo
závazkové právo

Palm, Ulrich
Der wehrlose Staat? : der Einsatz der Streitkräfte im
Innern nach der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zum
Luftsicherheitsgesetz / Ulrich Palm
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 132, č. 1
(2007), s. 95-113
ústavní právo
ústavní systémy

Kovařík, Zdeněk, 1948Platební místo směnky lokalizované k jejímu
majiteli / Zdeněk Kovařík
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 281-288
obchodní právo
závazkové právo

Wiefelspütz, Dieter
Der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte im
Ausland / Dieter Wiefelspütz
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 132, č. 1
(2007), s. 44-94
ústavní právo
ústavní systémy

Marek, Karel, 1949K některým otázkám smluvního obchodního práva /
Karel Marek
Obchodní právo, Roč. 16, č. 3 (2007), s. 6-14
obchodní právo
závazkové právo

zaměstnanost
Marek, Karel, 1949Ke kupní smlouvě. Část I. / Karel Marek
Právní fórum, Roč. 4, č. 4 (2007), s. 134-142
obchodní právo
závazkové právo

Leiblová, Zdeňka
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
náhradní plnění a odvod do státního rozpočtu /
Zdeňka Leiblová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 3
(2007), rubrika 4.2
sociální zabezpečení
zaměstnanost
pracovní právo individuální
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Marek, Karel, 1949Ke kupní smlouvě. Část II. / Karel Marek
Právní fórum, Roč. 4, č. 5 (2007), s. 173-181
obchodní právo
závazkové právo
Marek, Karel, 1949Kupní smlouva / Karel Marek
Karlovarská právní revue, Roč. 3, č. 1 (2007), s. 2151
obchodní právo
závazkové právo
Marek, Karel, 1949K promlčení v obchodních závazkových vztazích /
Karel Marek
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 5 (2007), s. 23-28
obchodní právo
závazkové právo
Šilhán, Josef
"Ručení akcionáře" v akciové společnosti a v
evropské společnosti / Josef Šilhán
Obchodní právo, Roč. 16, č. 3 (2007), s. 2-6
obchodní právo
závazkové právo
Vích, Jan
K uzavírání realizačních smluv v rámci zadávání
veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. /
Jan Vích
Obchodní právo, Roč. 16, č. 4 (2007), s. 2-21
obchodní právo
závazkové právo
zdravotní pojištění
Uherek, Pavel
Záznam o informovaném souhlasu s poskytnutím
zdravotní péče podle nové vyhlášky o zdravotnické
dokumentaci v kontextu dosavadní právní úpravy /
Pavel Uherek
Zdravotnictví a právo, Roč. 10, č. 12 (2006), s. 3-5
sociální zabezpečení
zdravotní pojištění
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