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Benda, Václav, 1957Daň z přidané hodnoty u oprav, údržby a
technického zhodnocení nemovitostí / Václav
Benda
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 7 (2008), s. 24-28
finanční právo
daňové právo

bankovní právo
Pauličková, Alena
Fond ochrany vkladov v Slovenskej republike /
Alena Pauličková, Ľuboš Maxima
Právní rádce, Roč. 16, č. 4 (2008), s. 38-40
finanční právo
bankovní právo

Boušová, Veronika
K novele zákona o spotřebních daních a
souvisejících předpisů zákonem č. 37/2008 Sb. /
Veronika Boušová, Jana Dlouhá
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 8-12
finanční právo
daňové právo

daňové právo
Bachor, Vlastimil
K novele zákona o daních z příjmů přijaté zákonem
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Třetí část, od § 38a / Vlastimil Bachor, ... [et al.]
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 15-29
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Daňový režim prací na dohody v roce 2008 / Ivan
Brychta
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 13-15
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Aktuálně k vývoji daní z příjmů / Pavel Běhounek
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 7 (2008), s. 2-9
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Daňové a nedaňové výdaje spojené s automobilem /
Ivan Brychta
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 7 (2008), s. 18-23
finanční právo
daňové právo

Bellová, Jana, 1981Vybrané aspekty zákona o DPH v kontextu s
právem EU / Jana Bellová, Jaroslav Zlámal
Daně a finance, Roč. 16, č. 7-8 (2008), s. 3-11
finanční právo
daňové právo

Burda, Zdeněk, 1951Vytýkací řízení v daních, problémy a novinky /
Zdeněk Burda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 11
(2008), s. 25-32
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav
Převod nemovitosti a daň z přidané hodnoty /
Václav Benda
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 26-29
finanční právo
daňové právo

Burda, Zdeněk, 1951Práva a povinnosti spolupracující osoby / Zdeněk
Burda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 12
(2008), s. 11-17
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957Praktické postupy při stanovení sazby DPH u
služeb / Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 11
(2008), s. 10-15
finanční právo
daňové právo

Burian, Ondřej
Slevy na dani z příjmů / Ondřej Burian
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 12
(2008), rubrika 2.22
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957Uplatnění DPH u bytové výstavby / Václav Benda
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 2-5
finanční právo
daňové právo
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Burian, Ondřej
Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné
položky / Ondřej Burian
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 13
(2008), rubrika 2.20
finanční právo
daňové právo

Jeřábek, Antonín
Přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci /
Antonín Jeřábek
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 13-14
finanční právo
daňové právo

Burian, Ondřej
Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné
položky. 2. část / Ondřej Burian
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 14
(2008), rubrika 2.21
finanční právo
daňové právo

Kořínek, Miloš
Odpisy pronajímaných nemovitostí / Miloš Kořínek
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 7 (2008), s. 12-14
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Zajištění daně / Martin Děrgel
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 16-22
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Další informace k uplatňování zákona o DPH u
výstavby po 1. 1. 2008 / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 11
(2008), s. 20-24
finanční právo
daňové právo

Dráb, Ondřej
Daňový režim emisního ážia při vystoupení
společníka / Ondřej Dráb, Jiří Nesrovnal
Účetnictví, Č. 7 (2008), s. 49-51
finanční právo
daňové právo

Kunešová-Skálová, Jana, 1967Vklad podniku nebo jeho části a daň z převodu
nemovitosti / Jana Skálová, Jiří Nesrovnal
Účetnictví, Č. 6 (2008), s. 32-34
finanční právo
daňové právo

Dubšeková, Lenka
Místní šetření správce daně / Lenka Hrstková
Dubšeková
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 7 (2008), s. 32-36
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Problematika zdanění vysokých mezd / Ivan
Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 11
(2008), s. 6-10
finanční právo
daňové právo

Federsel, Josef
Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v
roce 2007 / Josef Federsel, Alena Kohoutková
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 37-44
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Méně daňových úlev u penzijního a životního
pojištění / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 12
(2008), s. 7-11
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978Hrubá versus čistá mzda ve vybraných zemích – v
Rusku se hrubá mzda od čisté moc neliší / Petr Gola
Daně a finance, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 19-21
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Testy podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z
příjmů v roce 2008 / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 13
(2008), s. 15-21
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978OECD: rozdíly v daňovém zatížení až desítky
procent / Petr Gola
Daně a finance, Roč. 16, č. 7-8 (2008), s. 39-42
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Specifické situace ve finančním leasingu a jejich
daňové řešení / Ivan Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 43-47
finanční právo
daňové právo
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Nigrin, Jiří
Dary poskytnuté právnickými osobami / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 13
(2008), s. 1-5
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Daňové odpisy nehmotného majetku / Helena
Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 12
(2008), s. 18-21
finanční právo
daňové právo

Nováková, Petra
Obcházení zákona ve věcech daňových / Petra
Nováková, Ondřej Lichnovský
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 4 (2008), s. 125-130
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Postoupení pohledávek v daňové evidenci / Helena
Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 13
(2008), s. 6-8
finanční právo
daňové právo

Olson, Otto
Daň z výnosu kapitálu v České republice,
vybraných zemích EU a USA / Otto Olson
Daně a finance, Roč. 16, č. 7-8 (2008), s. 37-39
finanční právo
daňové právo

Masná, Dagmar
Krácení nároku na odpočet / Dagmar Masná
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 23-25
finanční právo
daňové právo

Ondrýsek, Roman
Významná novela daňového řízení / Roman
Ondrýsek, Ondřej Lichnovský
Právní rádce, Roč. 16, č. 3 (2008), s. 37-38
finanční právo
daňové právo

Mirčevská, Dalimila
Nepeněžní vklady do kapitálových společností /
Dalimila Mirčevská
Daně a finance, Roč. 16, č. 7-8 (2008), s. 12-24
finanční právo
daňové právo

Pauličková, Alena
Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov
súdom / Alena Pauličková, Katarína Tekáčová
Daně a finance, Roč. 16, č. 7-8 (2008), s. 31-37
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Občanská sdružení v myslivosti z pohledu daně z
příjmů / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 11
(2008), s. 1-6
finanční právo
daňové právo

Pikal, Václav
Daň silniční – problémy v praxi / Václav Pikal
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 56-58
finanční právo
daňové právo

Němečková, Jana
Factoring „před“ a „po“ daňové reformě / Jana
Němečková
Bankovnictví, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 29
finanční právo
daňové právo

Pikal, Václav
Daň silniční – ustanovení novely použité pro rok
2008 / Václav Pikal
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 7 (2008), s. 29-31
finanční právo
daňové právo

Nerudová, Danuše, 1979Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v Evropě a ve
světě / Danuše Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 59-62
finanční právo
daňové právo

Pitner, Ladislav, 1948Novela zákona o DPH (zákonem o stabilizaci
veřejných rozpočtů) / Ladislav Pitner
Daně a finance, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 3-8
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Daně jako daňový výdaj (náklad) / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 12
(2008), s. 1-6
finanční právo
daňové právo
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Šantrůček, Václav, 1949Souběh starobního důchodu s příjmy z výdělečné
činnosti / Václav Šantrůček
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 13
(2008), rubrika 16.4
finanční právo
daňové právo
důchodové pojištění

Pitner, Ladislav, 1948Závazné posouzení sazby daně z přidané hodnoty /
Ladislav Pitner
Daně a finance, Roč. 16, č. 6 (2008), s. 15-16
finanční právo
daňové právo
Pitner, Ladislav, 1948Návrh novely zákona o DPH na rok 2009 / Ladislav
Pitner
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 2-8
finanční právo
daňové právo

Široký, Jan, 1964K problematice rovné 15 % daně / Jan Široký, Anna
Kovářová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 13
(2008), s. 8-10
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Pořizování, provozování a vyřazování hmotného
majetku z hlediska daně z příjmů. Část třetí,
Pořízení nemovitosti koupí a na úvěr / Eva
Sedláková
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 31-36
finanční právo
daňové právo

Šrotýř, Josef
Řízení o pokutách a mlčenlivost podle zákona o
správě daní a poplatků / Josef Šrotýř
Daně a finance, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 11-12
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Některé daňové výdaje zaměstnavatele z hlediska
daně z příjmů. [2] / Eva Sedláková
Účetnictví, Č. 6 (2008), s. 18-23
finanční právo
daňové právo

Šrotýř, Josef
Zástavní právo a úskalí jeho aplikace v praxi / Josef
Šrotýř
Daně a finance, Roč. 16, č. 6 (2008), s. 16-21
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Nájem a podnájem z hlediska daně z příjmů
počínaje rokem 2008. [1] / Eva Sedláková
Účetnictví, Č. 7 (2008), s. 26-36
finanční právo
daňové právo

Tůma, Jan
K novele ZDP v oblasti mezinárodních daňových
vztahů od 1. 1. 2008 / Jan Tůma
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 30
finanční právo
daňové právo

Straková, Hana
Insolvenční zákon a daň z přidané hodnoty / Hana
Straková
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 30-34
finanční právo
daňové právo

Vychopeň, Jiří
Poskytování zaměstnaneckých benefitů v daňových
souvislostech / Jiří Vychopeň
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 48-52
finanční právo
daňové právo

Straková, Hana
Základ daně z pohledu zákona o dani z přidané
hodnoty a z pohledu Evropského soudního dvora /
Hana Straková
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 35-42
finanční právo
daňové právo

dějiny
Gagin, Igor' Anatol'jevič
Volžskaja Bulgarija: ot posol'stva bagdadskogo
chalifa do pochodov knjazja Svjatoslava (X v.) /
I.A. Gagin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2008). s. 131-142
právní dějiny
dějiny – Bulharsko

Straková, Hana
Základ daně z pohledu zákona o DPH a z pohledu
Soudního dvora ES / Hana Straková
Účetnictví, Č. 7 (2008), s. 37-44
finanční právo
daňové právo
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Zalesskaja, Ol'ga Vladimirovna
Kontrabandnaja torgovlja s Kitajem na sovetskom
Dal'nem Vostoke. 1920 – 1930-e gg. / O.V.
Zalesskaja
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2008). s. 146-150
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz -- Čína -ekonomika

Golovin, Sergej Aleksandrovič
Členstvo v RKP(b) – VKP(b) kak osnovnoj put'
povyšenija social'nogo statusa (1920 – 1930-e gg.) /
S.A. Golovin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2008). s. 33-43
právní dějiny
dějiny -- Sovětský svaz -- Rusko
Jevsejev, Ivan Valentinovič
Verchneural'skij političeskij izoljator («osobaja»
tjur'ma) / I.V. Jevsejev, A.S. Smykalin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2008). s. 83-91
právní dějiny
dějiny -- Sovětský svaz -- Rusko

Zujeva, Ol'ga Borisovna
Konfessional'naja pereselenčeskaja politika Rossii
na Severnom Kavkaze v konce XIX – načale XX v.
/ O.B. Zujeva
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2008). s. 151-154
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- 20. století -- Rusko

Judin, Jevgenij Jevgen'jevič
Chozjajstvo knjazej Jusupovych v 1890 – 1914 gg.
/ Je.Je. Judin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2008). s. 32-48
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- 20. století -- Rusko -ekonomika

důchodové pojištění
Šantrůček, Václav, 1949Souběh starobního důchodu s příjmy z výdělečné
činnosti / Václav Šantrůček
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 13
(2008), rubrika 16.4
finanční právo
daňové právo
důchodové pojištění

Kiknadze, Vladimir Georgijevič
Sovetskaja radiorazvedka na more v gody
graždanskoj vojny v Rossii / V.G. Kiknadze
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2008). s. 159-165
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Rusko

ekonomie

Kostjašov, Jurij Vladimirovič
Kaliningradskaja oblast' v 1947 – 1948 gg. i plany
jeje razvitija / Ju.V. Kostjašov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2008). s. 105-113
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz

Environmental quality and the cost of
environmental regulation: a comparison of Scotland
with the International Community / Jean Le Roux,
... [et al.]
European environment, Roč. 18, č. 1 (2008), s. 4554
právo životního prostředí -- Skotsko
mezinárodní právo veřejné
ekonomie

Kubanova, Marina Nazirovna
Graždanskaja vojna 1847 goda v Švejcarii / M.N.
Kubanova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2008). s. 117-130
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- Švýcarsko

finanční právo
Rozpočtové hospodaření krajů ve světle státního
závěrečného účtu za rok 2007
Obec a finance, Roč. 13, č. 3 (2008), s. 10-11
finanční právo
rozpočtové právo

Lukojanov, Igor' Vladimirovič
Port-Artur v politike Rossii (konec XIX v.) / I.V.
Lukojanov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2008). s. 49-66
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- Rusko

Hospodaření obcí, bilance příjmů a výdajů za rok
2007
Obec a finance, Roč. 13, č. 3 (2008), s. 12-13
finanční právo
rozpočtové právo

Vatlin, Aleksandr Jurjevič
Meždunarodnaja strategija bol'ševizma na ischode
pervoj mirovoj vojny / A.Ju. Vatlin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2008). s. 72-82
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Rusko
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Bachor, Vlastimil
K novele zákona o daních z příjmů přijaté zákonem
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Třetí část, od § 38a / Vlastimil Bachor, ... [et al.]
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 15-29
finanční právo
daňové právo

Boušová, Veronika
K novele zákona o spotřebních daních a
souvisejících předpisů zákonem č. 37/2008 Sb. /
Veronika Boušová, Jana Dlouhá
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 8-12
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Aktuálně k vývoji daní z příjmů / Pavel Běhounek
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 7 (2008), s. 2-9
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Daňový režim prací na dohody v roce 2008 / Ivan
Brychta
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 13-15
finanční právo
daňové právo

Bellová, Jana, 1981Vybrané aspekty zákona o DPH v kontextu s
právem EU / Jana Bellová, Jaroslav Zlámal
Daně a finance, Roč. 16, č. 7-8 (2008), s. 3-11
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Daňové a nedaňové výdaje spojené s automobilem /
Ivan Brychta
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 7 (2008), s. 18-23
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav
Převod nemovitosti a daň z přidané hodnoty /
Václav Benda
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 26-29
finanční právo
daňové právo

Burda, Zdeněk, 1951Vytýkací řízení v daních, problémy a novinky /
Zdeněk Burda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 11
(2008), s. 25-32
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957Praktické postupy při stanovení sazby DPH u
služeb / Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 11
(2008), s. 10-15
finanční právo
daňové právo

Burda, Zdeněk, 1951Práva a povinnosti spolupracující osoby / Zdeněk
Burda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 12
(2008), s. 11-17
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957Uplatnění DPH u bytové výstavby / Václav Benda
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 2-5
finanční právo
daňové právo

Burian, Ondřej
Slevy na dani z příjmů / Ondřej Burian
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 12
(2008), rubrika 2.22
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957Daň z přidané hodnoty u oprav, údržby a
technického zhodnocení nemovitostí / Václav
Benda
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 7 (2008), s. 24-28
finanční právo
daňové právo

Burian, Ondřej
Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné
položky / Ondřej Burian
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 13
(2008), rubrika 2.20
finanční právo
daňové právo
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Kameníčková, Věra
Zadlužení obcí podle krajů / Věra Kameníčková,
Ondřej Pirohanič
Obec a finance, Roč. 13, č. 3 (2008), s. 50-51
finanční právo
rozpočtové právo

Burian, Ondřej
Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné
položky. 2. část / Ondřej Burian
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 14
(2008), rubrika 2.21
finanční právo
daňové právo
Děrgel, Martin
Zajištění daně / Martin Děrgel
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 16-22
finanční právo
daňové právo

Karaseva, M. V.
Bjudžetnoje pravo v kontekste teorii prava
sobstvennosti / M.V. Karaseva
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 2 (2008), s. 52-62
finanční právo
rozpočtové právo

Dráb, Ondřej
Daňový režim emisního ážia při vystoupení
společníka / Ondřej Dráb, Jiří Nesrovnal
Účetnictví, Č. 7 (2008), s. 49-51
finanční právo
daňové právo

Klíma, Jiří
Regionální disparity a dotační politika : pozitivní
přístup Ministerstva pro místní rozvoj / Jiří Klíma
Obec a finance, Roč. 13, č. 3 (2008), s. 25-27
finanční právo
rozpočtové právo

Dubšeková, Lenka
Místní šetření správce daně / Lenka Hrstková
Dubšeková
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 7 (2008), s. 32-36
finanční právo
daňové právo

Koláčková, Kateřina
Zadávací řízení a jeho druhy při vyhlášení veřejné
zakázky / Kateřina Koláčková, Vladimír
Levandovský
Obec a finance, Roč. 13, č. 3 (2008), s. 40-41
finanční právo
rozpočtové právo

Federsel, Josef
Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v
roce 2007 / Josef Federsel, Alena Kohoutková
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 37-44
finanční právo
daňové právo

Kořínek, Miloš
Odpisy pronajímaných nemovitostí / Miloš Kořínek
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 7 (2008), s. 12-14
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978Hrubá versus čistá mzda ve vybraných zemích – v
Rusku se hrubá mzda od čisté moc neliší / Petr Gola
Daně a finance, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 19-21
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Další informace k uplatňování zákona o DPH u
výstavby po 1. 1. 2008 / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 11
(2008), s. 20-24
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978OECD: rozdíly v daňovém zatížení až desítky
procent / Petr Gola
Daně a finance, Roč. 16, č. 7-8 (2008), s. 39-42
finanční právo
daňové právo

Kunešová-Skálová, Jana, 1967Vklad podniku nebo jeho části a daň z převodu
nemovitosti / Jana Skálová, Jiří Nesrovnal
Účetnictví, Č. 6 (2008), s. 32-34
finanční právo
daňové právo

Jeřábek, Antonín, ekonom
Přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci /
Antonín Jeřábek
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 13-14
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Problematika zdanění vysokých mezd / Ivan
Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 11
(2008), s. 6-10
finanční právo
daňové právo
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Macháček, Ivan
Méně daňových úlev u penzijního a životního
pojištění / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 12
(2008), s. 7-11
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Občanská sdružení v myslivosti z pohledu daně z
příjmů / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 11
(2008), s. 1-6
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Testy podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z
příjmů v roce 2008 / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 13
(2008), s. 15-21
finanční právo
daňové právo

Němečková, Jana
Factoring „před“ a „po“ daňové reformě / Jana
Němečková
Bankovnictví, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 29
finanční právo
daňové právo
Nerudová, Danuše, 1979Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v Evropě a ve
světě / Danuše Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 59-62
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Specifické situace ve finančním leasingu a jejich
daňové řešení / Ivan Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 43-47
finanční právo
daňové právo

Netolický, Martin
Vývoj cen a výdaje obcí / Martin Netolický
Obec a finance, Roč. 13, č. 3 (2008), s. 20-21
finanční právo
rozpočtové právo

Machová, Helena
Daňové odpisy nehmotného majetku / Helena
Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 12
(2008), s. 18-21
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Daně jako daňový výdaj (náklad) / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 12
(2008), s. 1-6
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Postoupení pohledávek v daňové evidenci / Helena
Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 13
(2008), s. 6-8
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Dary poskytnuté právnickými osobami / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 13
(2008), s. 1-5
finanční právo
daňové právo

Masná, Dagmar
Krácení nároku na odpočet / Dagmar Masná
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 23-25
finanční právo
daňové právo

Nováková, Petra
Obcházení zákona ve věcech daňových / Petra
Nováková, Ondřej Lichnovský
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 4 (2008), s. 125-130
finanční právo
daňové právo

Mekiňa, Richard
Trestná činnosť a delikty v pôsobnosti colnej
správy / Richrad Mekiňa, Štefan Gerbóc, Ján Šanta
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 427-438
trestní právo hmotné
kriminologie
finanční právo

Olson, Otto
Daň z výnosu kapitálu v České republice,
vybraných zemích EU a USA / Otto Olson
Daně a finance, Roč. 16, č. 7-8 (2008), s. 37-39
finanční právo
daňové právo

Mirčevská, Dalimila
Nepeněžní vklady do kapitálových společností /
Dalimila Mirčevská
Daně a finance, Roč. 16, č. 7-8 (2008), s. 12-24
finanční právo
daňové právo
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Sedláková, Eva, 1949Pořizování, provozování a vyřazování hmotného
majetku z hlediska daně z příjmů. Část třetí,
Pořízení nemovitosti koupí a na úvěr / Eva
Sedláková
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 31-36
finanční právo
daňové právo

Ondrýsek, Roman
Významná novela daňového řízení / Roman
Ondrýsek, Ondřej Lichnovský
Právní rádce, Roč. 16, č. 3 (2008), s. 37-38
finanční právo
daňové právo
Pauličková, Alena
Fond ochrany vkladov v Slovenskej republike /
Alena Pauličková, Ľuboš Maxima
Právní rádce, Roč. 16, č. 4 (2008), s. 38-40
finanční právo
bankovní právo

Sedláková, Eva, 1949Některé daňové výdaje zaměstnavatele z hlediska
daně z příjmů. [2] / Eva Sedláková
Účetnictví, Č. 6 (2008), s. 18-23
finanční právo
daňové právo

Pauličková, Alena
Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov
súdom / Alena Pauličková, Katarína Tekáčová
Daně a finance, Roč. 16, č. 7-8 (2008), s. 31-37
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Nájem a podnájem z hlediska daně z příjmů
počínaje rokem 2008. [1] / Eva Sedláková
Účetnictví, Č. 7 (2008), s. 26-36
finanční právo
daňové právo

Pikal, Václav
Daň silniční – problémy v praxi / Václav Pikal
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 56-58
finanční právo
daňové právo

Straková, Hana
Insolvenční zákon a daň z přidané hodnoty / Hana
Straková
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 30-34
finanční právo
daňové právo

Pikal, Václav
Daň silniční – ustanovení novely použité pro rok
2008 / Václav Pikal
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 7 (2008), s. 29-31
finanční právo
daňové právo

Straková, Hana
Základ daně z pohledu zákona o dani z přidané
hodnoty a z pohledu Evropského soudního dvora /
Hana Straková
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 35-42
finanční právo
daňové právo

Pitner, Ladislav, 1948Novela zákona o DPH (zákonem o stabilizaci
veřejných rozpočtů) / Ladislav Pitner
Daně a finance, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 3-8
finanční právo
daňové právo

Straková, Hana
Základ daně z pohledu zákona o DPH a z pohledu
Soudního dvora ES / Hana Straková
Účetnictví, Č. 7 (2008), s. 37-44
finanční právo
daňové právo

Pitner, Ladislav, 1948Závazné posouzení sazby daně z přidané hodnoty /
Ladislav Pitner
Daně a finance, Roč. 16, č. 6 (2008), s. 15-16
finanční právo
daňové právo

Šanta, Ján
Tajomstvo a mlčanlivosť v procese dokazovania
ekonomickej trestnej činnosti / Ján Šanta
Justičná revue, Roč. 59, č. 8-9 (2007), s. 1120-1128
trestní právo procesní
kriminologie
finanční právo

Pitner, Ladislav, 1948Návrh novely zákona o DPH na rok 2009 / Ladislav
Pitner
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 2-8
finanční právo
daňové právo
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finanční trhy

Šantrůček, Václav, 1949Souběh starobního důchodu s příjmy z výdělečné
činnosti / Václav Šantrůček
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 13
(2008), rubrika 16.4
finanční právo
daňové právo
důchodové pojištění

Švalbach, Martin
Možnosti a pasti finančních instrumentů / Martin
Švalbach
Bankovnictví, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 30-31
finanční právo
finanční trhy

Široký, Jan, 1964K problematice rovné 15 % daně / Jan Široký, Anna
Kovářová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 13
(2008), s. 8-10
finanční právo
daňové právo

kolektivní pracovní právo
Barancová, Helena, 1949Štrajk len podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní
H. Barancová
Právny obzor, Roč. 91, č. 2 (2008), s. 94-108
kolektivní pracovní právo

Šrotýř, Josef
Řízení o pokutách a mlčenlivost podle zákona o
správě daní a poplatků / Josef Šrotýř
Daně a finance, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 11-12
finanční právo
daňové právo

Barinková, Milena
Flexikurita - nový rozmer sociálnej ochrany
zamestnancov v pracovných vzťahoch : (habilitačná
prednáška) / M. Barinková
Právny obzor, Roč. 91, č. 2 (2008), s. 109-118
sociální zabezpečení
pracovní právo individuální
kolektivní pracovní právo

Šrotýř, Josef
Zástavní právo a úskalí jeho aplikace v praxi / Josef
Šrotýř
Daně a finance, Roč. 16, č. 6 (2008), s. 16-21
finanční právo
daňové právo

Bělina, Miroslav, 1950Postavení českého pracovního práva v rámci
systému evropského a českého práva / Miroslav
Bělina
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2007, č.
3-4 (2008), s. 7-21
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

Švalbach, Martin
Možnosti a pasti finančních instrumentů / Martin
Švalbach
Bankovnictví, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 30-31
finanční právo
finanční trhy

Bělina, Miroslav, 1950Nález ÚS zasáhl koncepci zákoníku práce /
Miroslav Bělina
Právní zpravodaj, Roč. 9, č. 4 (2008), s. 1, 3-6
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

Tůma, Jan
K novele ZDP v oblasti mezinárodních daňových
vztahů od 1. 1. 2008 / Jan Tůma
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 30
finanční právo
daňové právo

Harvánek, Jaromír
Ad Česká pohádka a § 305 Zákoníku práce :
(vnitřní předpis) / Jaromír Harvánek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 336-338
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

Vychopeň, Jiří
Poskytování zaměstnaneckých benefitů v daňových
souvislostech / Jiří Vychopeň
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 6 (2008), s. 48-52
finanční právo
daňové právo

Jansen, Markus
Internationale Personalarbeit - Grundzüge des
japanischen Arbeitsrechts / Markus Jansen, Ulrich
Hildenbrand
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 63, č. 5 (2008), s.
264-238
pracovní právo -- Japonsko
pracovní právo individuální
kolektivní pracovní právo
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The proposed new EU renewables directive:
interpretation, problems and prospects / Angus
Johnston, ... [et al.]
European energy and environmental law review,
Roč. 17, č. 3 (2008), s. 126-145
právo životního prostředí
komunitární právo

komunitární právo
Brychtová, Kateřina
Národní a mezinárodní právní prostředky boje proti
terorismu v kontextu mezinárodního semináře
„Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti
terorismu – vyšetřovací metody a problematika
dokazování“ / Kateřina Brychtová, Petr Volevecký
Trestní právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 10-16
trestní právo hmotné
komunitární právo
mezinárodní právo veřejné

Klátik, Jaroslav
Trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskych spoločenstiev / Jaroslav Klátik
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 409-416
trestní právo hmotné
komunitární právo

Císařová, Dagmar, 1932Některé aktuální problémy, týkající se Schengenské
dohody o svobodě pohybu osob v EU a finanční
kriminality / Dagmar Císařová, Ladislav Šubr
Trestní právo, Roč. 12, č. 4 (2008), s. 7-11
trestní právo procesní
komunitární právo
správní právo
kriminologie

Kučera, Pavel, 1940Schengen? Ano, ale … / Pavel Kučera,
Trestní právo, Roč. 12, č. 3 (2008), s. 3-5
trestní právo hmotné
komunitární právo
Peterson, Malte
European soil protection law after the seatback of
December 2007 – existing law and outlook / Malte
Peterson
European energy and environmental law review,
Roč. 17, č. 3 (2008), s. 146-155
právo životního prostředí
komunitární právo

Čapek, Jan, 1941Zákonnost a délka zbavení svobody ve světle
judikatury Evropského soudu pro lidská práva. [1] /
Jan Čapek
Trestní právo, Roč. 12, č. 4 (2008), s. 37-42
trestní právo procesní
komunitární právo

Scheu, Harald Christian, 1969Boj Evropské unie proti nelegální migraci / Harald
Christian Scheu
Správní právo, Roč. 41, č. 4-5 (2008), s. 193-222
komunitární právo

Hectors, Kristof
The chartering of environmental protection:
exploring the boundaries of environmental
protection as human right / Kristof Hectors
European energy and environmental law review,
Roč. 17, č. 3 (2008), s. 165-175
právo životního prostředí
komunitární právo

Stieranka, Jozef
Legislatívne a institucionálne opatrenia na
zabránenie financovania terorizmu / Jozef Stieranka
Kriminalistika, Roč. 41, č. 1 (2008), s. 63-70
kriminologie
komunitární právo

Hnídek, Bohumil
K některým problémům aplikace readmisních
dohod a nařízení Dublin II. Vztah mezinárodního a
komunitárního práva v oblasti azylové politiky /
Bohumil Hnídek, Andrea Celá
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 237-242
mezinárodní právo veřejné
komunitární právo

Štefko, Martin
Zásada rovného zacházení v pracovním právu a v
právu sociálního zabezpečení / Martin Štefko
Právník, Roč. 147, č. 4 (2008), s. 409-426
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo individuální
komunitární právo

Chromý, Jakub
Problematika komerčního sexuálního zneužívání
dětí v mezinárodních dokumentech a její reflexe v
trestněprávní úpravě České republiky / Jakub
Chromý
Trestní právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 16-30
trestní právo hmotné
komunitární právo
mezinárodní právo veřejné

Tomášek, Michal, 1963Srovnání teoretických problémů harmonizace
trestního procesu v USA a v EU / Michal Tomášek
Právník, Roč. 147, č. 4 (2008), s. 391-408
trestní právo procesní
komunitární právo
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Zeman, Pavel
Eurojust – evropská jednotka pro justiční
spolupráci. [2] / Pavel Zeman
Trestní právo, Roč. 12, č. 3 (2008), s. 14-24
trestní právo procesní
komunitární právo

Novák, Petr
Hromadný sběr srovnávacích materiálů a lidská
práva / Petr Novák
Trestní právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 6-10
trestní právo procesní
kriminalistika

kriminalistika

Porada, Viktor, 1943Vlastnosti digitálních stop a jejich dopady na
kriminalistické a forenzní šetření / Viktor Porada,
Roman Rak
Karlovarská právní revue, Roč. 4, č. 1 (2008), s. 91107
kriminalistika

Brázda, Jan, 1957Rekognice jako samostatná kriminalistická metoda
/ Jan Brázda
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 4648
kriminalistika
trestní právo procesní

Šídlo, Oldřich
Stopa, důkaz, věc doličná / Oldřich Šídlo
Kriminalistika, Roč. 41, č. 1 (2008), s. 61-62
kriminalistika

Bureš, Petr
Kam se poděl podnikatel? / Petr Bureš, Jan
Bohutínský
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 2426
kriminalistika

Šimek, Milan
Smrt v den narozenin / Milan Šimek
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 1923
kriminalistika
soudní lékařství

Čurda, Jaroslav
Doživotí za vraždu – i bez mrtvoly / jaroslav Čurda,
Jiří Straus
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 2732
kriminalistika
soudní lékařství

Šulc, Viktorín, 1951Nemocný muž a kráska v bílém : (dokončení) /
Viktorín Šulc
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 4951
kriminalistika
soudní sexuologie

Dobiášová, Zuzana, 1963Grafologie v policejní personalistice / Zuzana
Dobiášová, Jiří Zlámal
Karlovarská právní revue, Roč. 4, č. 1 (2008), s. 3544
kriminalistika

Šulc, Viktorín, 1951Příliš mladí na vraždu… 7, Já sním, sním o
Vánocích / Viktorín Šulc
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 5355
kriminalistika

Hrib, Nikolaj, 1944Bylo vedení porodu správné? / Nikolaj Hrib
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 3342
kriminalistika
soudní lékařství

Valerián, Luboš
„Přepečlivý tatínek“ / Luboš Valerián, Igor
Dvořáček, Jaroslav Kandráč
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 614
kriminalistika
soudní sexuologie

Janura, Miroslav, 1957Vymezení základních pojmů kinematické analýzy
pohybu člověka pro potřeby kriminalistické
identifikace / Miroslav Janura, Viktor Porada,
František Zahálka
Karlovarská právní revue, Roč. 3, č. 4 (2007), s. 2947
kriminalistika

Vantuch, Pavel, 1946Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení / Pavel
Vantuch
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 4 (2008), s. 106-111
trestní právo procesní
kriminalistika

13

Zoubek, Jan
Vyhrál jste v loterii! / Jan Zoubek
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 1516
kriminalistika
psychologie

Linhartová, Karolína
Právní úprava obchodování s lidmi v České
republice / Karolína Linhartová
Trestní právo, Roč. 12, č. 6 (2008), s. 25-29
trestní právo hmotné
kriminologie

kriminologie

Mekiňa, Richard
Trestná činnosť a delikty v pôsobnosti colnej
správy / Richrad Mekiňa, Štefan Gerbóc, Ján Šanta
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 427-438
trestní právo hmotné
kriminologie
finanční právo

Císařová, Dagmar, 1932Některé aktuální problémy, týkající se Schengenské
dohody o svobodě pohybu osob v EU a finanční
kriminality / dagmar Císařová, Ladislav Šubr
Trestní právo, Roč. 12, č. 4 (2008), s. 7-11
trestní právo procesní
komunitární právo
správní právo
kriminologie

Nezkusil, Jiří, 1928Diference podmínek trestní odpovědnosti a kritéria
kriminalizace v návrhu rekodifikace / Jiří Nezkusil
Trestní právo, Roč. 12, č. 6 (2008), s. 5-17
trestní právo hmotné
trestní právo procesní
kriminologie

Holcr, Květoň
Participatívne prognózovanie v systéme kontroly
kriminality / Květoň Holcr
Karlovarská právní revue, Roč. 3, č. 4 (2007), s. 8591
kriminologie

Počítačová kriminalita / Jozef Madliak, ... [et al]
Karlovarská právní revue, Roč. 4, č. 1 (2008), s. 4563
kriminologie

Chromý, Jakub
Nad některými specifiky partnerského násilí mezi
mládeží / Jakub Chromý
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 26-31
trestní právo hmotné
kriminologie

Protivinský, Miroslav, 1924Aktuální problémy boje s hospodářskou
kriminalitou : (z německých zkušeností) / Miroslav
Protivinský
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 4 (2008), s. 68-69
kriminologie -- Německo

Kordík, Marek
Najčastejšie formy nezvyčajných obchodných
operácii (v zmysle zákona 367/2000 Z.z., o
legalizácii príjmu z trestnej činnosti) / Marek
Kordík
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 66-68
trestní právo procesní
kriminologie

Stieranka, Jozef
Legislatívne a institucionálne opatrenia na
zabránenie financovania terorizmu / Jozef Stieranka
Kriminalistika, Roč. 41, č. 1 (2008), s. 63-70
kriminologie
komunitární právo
Šanta, Ján
Tajomstvo a mlčanlivosť v procese dokazovania
ekonomickej trestnej činnosti / Ján Šanta
Justičná revue, Roč. 59, č. 8-9 (2007), s. 1120-1128
trestní právo procesní
kriminologie
finanční právo

Krulík, Oldřich
Aktuální trendy v oblasti boje proti počítačové
kriminalitě / Oldřich Krulík
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 6268
kriminologie
Kučera, Pavel
Vražda v anglickém právu / Pavel Kučera
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 6 (2008), s. 171-175
trestní právo hmotné -- Anglie -- Wales
kriminologie

Zeman, Petr
Zkrácené řízení v justiční praxi – analýza
statistických údajů / Petr Zeman
Trestní právo, Roč. 12, č. 3 (2008), s. 30-36
trestní právo procesní
trestní právo hmotné
kriminologie
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David, Vladislav, 1927Spravedlnost a mezinárodní právo veřejné /
Vladislav David
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 229-236
mezinárodní právo veřejné

mezinárodní arbitráž
Bělohlávek, Alexander J., 1968Rozhodčí řízení a trestní právo v tuzemském a
mezinárodním kontextu / Alexander J. Bělohlávek
Právní fórum, Roč. 5, č. 4 (2008), s. 140-152
rozhodčí řízení
mezinárodní arbitráž
trestní právo procesní
trestní právo hmotné

Gal-Or, Noemi
The concept of appeal in international dispute
settlement / Noemi Gal-Or
European journal of international law, Roč. 19, č. 1
(2008), s. 43-65
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

mezinárodní právo soukromé
Kopal, Vladimír, 1928Projekt UNIDROIT k ochraně mezinárodních
zájmů na mobilních zařízeních / Vladimír Kopal
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 243-253
mezinárodní právo veřejné
mezinárodní právo soukromé
právo mezinárodních organizací

Hnídek, Bohumil
K některým problémům aplikace readmisních
dohod a nařízení Dublin II. Vztah mezinárodního a
komunitárního práva v oblasti azylové politiky /
Bohumil Hnídek, Andrea Celá
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 237-242
mezinárodní právo veřejné
komunitární právo

Mrázek, Josef, 1944Poměr práva mezinárodního soukromého a
veřejného / Josef Mrázek
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 255-274
mezinárodní právo veřejné
mezinárodní právo soukromé

Howse, Robert
The end of globalization debate: a review essay /
Robert Howse
Harvard law review, Roč. 121, č. 6 (2008), s. 15281554
politologie
mezinárodní právo veřejné

mezinárodní právo veřejné
Amirova, M. A.
Diplomatičeskaja zaščita gosudarstvom svojevo
graždanina / M.A. Amirova
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 3 (2008), s. 22-27
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Chromý, Jakub
Problematika komerčního sexuálního zneužívání
dětí v mezinárodních dokumentech a její reflexe v
trestněprávní úpravě České republiky / Jakub
Chromý
Trestní právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 16-30
trestní právo hmotné
komunitární právo
mezinárodní právo veřejné

Bílková, Veronika, 1975Ratifikace statusu Mezinárodního trestního soudu
opět na stole / Veronika Bílková
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 11 (2008), s. II
mezinárodní právo veřejné
trestní právo

Kalamkarjan, R. A.
Sovet Bezopasnosti OON i Meždunarodnyj sud
OON: vzaimodejstvije v interesach upročenija
meždunarodnovo pravoporjadka / R.A.
Kalamkarjan
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 4 (2008), s. 57-66
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Brychtová, Kateřina
Národní a mezinárodní právní prostředky boje proti
terorismu v kontextu mezinárodního semináře
„Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti
terorismu – vyšetřovací metody a problematika
dokazování“ / Kateřina Brychtová, Petr Volevecký
Trestní právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 10-16
trestní právo hmotné
komunitární právo
mezinárodní právo veřejné
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Šturma, Pavel, 1963Dohoda k Energetické chartě a ochrana investic /
Pavel Šturma
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 289-296
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kopal, Vladimír, 1928Projekt UNIDROIT k ochraně mezinárodních
zájmů na mobilních zařízeních / Vladimír Kopal
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 243-253
mezinárodní právo veřejné
mezinárodní právo soukromé
právo mezinárodních organizací

Týč, Vladimír, 1949Pravomoci Evropského společenství k uzavírání
mezinárodních smluv / Vladimír Týč
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 297-303
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Maciejewska, Joanna
Kontrola wdraŜania umów międzinarodowych
dotyczących społecznych praw człowieka : (nowe
procedury) / Joanna Maciejewska
Państwo i prawo, Roč. 63, č. 5 (2008), s. 63-75
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Environmental quality and the cost of
environmental regulation: a comparison of Scotland
with the International Community / Jean Le Roux,
... [et al.]
European environment, Roč. 18, č. 1 (2008), s. 4554
právo životního prostředí -- Skotsko
mezinárodní právo veřejné
ekonomie

Mrázek, Josef, 1944Poměr práva mezinárodního soukromého a
veřejného / Josef Mrázek
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 255-274
mezinárodní právo veřejné
mezinárodní právo soukromé
Ondřej, Jan, 1960Suverenita a vlastnictví ve vztahu ke kosmu a
činnost soukromých osob / Jan Ondřej
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 275-288
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

nemocenské pojištění
Wáclavová, Linda
Nárok na sociálnu dávku – materské / Linda
Wáclavová
Justičná revue, Roč. 59, č. 12 (2007), s. 1613-1619
sociální zabezpečení
nemocenské pojištění

Sari, Aurel
Status of forces and status of mission agreements
under the ESDP: The EU´s evolving practice /
Aurei Sari
European journal of international law, Roč. 19, č. 1
(2008), s. 67-100
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

občanské právo hmotné
Bachmann, Gregor
Die Societas Europaea und das europäische
Privatrecht / von Gregor Bachmann
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Roč. 16, č.
1 (2008), s. 32-58
občanské právo hmotné
Societas Europaea

Saxena, Mukul
The French Headscarf Law and the right to
manifest religious belief / Mukul Saxena
University of Detroit mercy law review, Roč. 84, č.
5 (2007), s. 765-827
teorie a filosofie práva
ústavní právo -- Francie
mezinárodní právo veřejné

Basedow, Jürgen
Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung im
europäischen Privatrecht / Jürgen Basedow
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Roč. 16, č.
2 (2008), s. 230-251
občanské právo hmotné

Scheu, Harald Christian, 1969Vznik nového státu a jeho uznání v mezinárodním
právu / Harald Christian Scheu
Mezinárodní politika, Roč. 32, č. 4 (2008), s. 4-6
mezinárodní právo veřejné
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penologie

Billoo, Yasir
Change and authority in Islamic law: the Islamic
law of inheritance in modern Muslim states / Yasir
Billoo
University of Detroit mercy law review, Roč. 84, č.
5 (2007), s. 637-654
teorie a filosofie práva
občanské právo hmotné

Demeter, Miroslav
Peňažný trest ako význačná alternatíva k trestu
odňatia slobody v probačnej a mediačnej službe a
činnosť probačného a mediačného úradníka pri
kontrole jeho výkonu / Miroslav Demeter
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 443-444
trestní právo hmotné
trestní právo procesní
penologie

Csehi, Zoltán, 1965Die juristische Person im Entwurf des neuen
ungarischen BGB – ein neues Kapitel in der
Geschichte des ungarischen Privatrechts / Zoltán
Csechi
Jahrbuch für Ostrecht, Roč. 48, č. 2 (2007), s. 279299
občanské právo hmotné -- Maďarsko

Pleva, Mojmír
Nad jedním rozhodnutím Vrchního soudu v Praze /
Mojmír Pleva
Trestní právo, Roč. 12, č. 6 (2008), s. 29-32
trestní právo procesní
penologie

Jansen, Corjo J. H.
Die Beweggründe des Eduard Maurits Meijers
(1880-1954) für den Entwurf des neuen
Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches
(1992) / von Corjo J. H. Janse
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Roč. 16, č.
1 (2008), s. 59-78
občanské právo hmotné -- Nizozemsko

personální management
Rodin, Barry
Über Grenzen hinweg ... - Mitarbeiter erfolgreich in
das Ausland entsenden / Barry Rodin
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 63, č. 5 (2008), s.
286-288
personální management
pracovní právo individuální

Oehm, Jaroslav, 1935K problematice některých ustanovení zákona o
vlastnictví bytů ve vztahu k novému stavebnímu
zákonu / Jaroslav Oehm
Stavební právo, Č. 1 (2008), s. 29-36
občanské právo hmotné
správní právo

Urban, Jan, 1953Důsledky "výkonového" odměňování / Jan Urban
Moderní řízení, Roč. 43, č. 4 (2008), s. 55-57
personální management
Urban, Jan, 1953Jak úspěšně motivovat / Jan Urban
Práce a mzda, Roč. 56, č. 7 (2008), s. 50-55
personální management

Wilhelmsson, Thomas
Full harmonisation of consumer contract law? / by
Thomas Wilhelmsson
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Roč. 16, č.
2 (2008), s. 225-229
občanské právo hmotné

politologie
Counterinsurgency and consitutional doctrine
Harvard law review, Roč. 121, č. 6 (2008), s. 16221643
politologie
správní právo
ústavní právo

občanské právo procesní
Dietrich, Michael
Prozessvergleiche »auf dringendes Anraten des
Gerichts« und Staatshaftung / Michael Dietrich
Zeitschrift für Zivilprozess, Roč. 120, č. 4 (2007), s.
443-458
občanské právo procesní

Howse, Robert
The end of globalization debate: a review essay /
Robert Howse
Harvard law review, Roč. 121, č. 6 (2008), s. 15281554
politologie
mezinárodní právo veřejné

obchodní právo
Patěk, Daniel, 1977Osud smluvní pokuty při cesi zajištěné pohledávky
(aneb k akcesoritě smluvní pokuty) / Daniel Patěk
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 8 (2008), s. 294-297
obchodní právo
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Harvánek, Jaromír
Ad Česká pohádka a § 305 Zákoníku práce :
(vnitřní předpis) / Jaromír Harvánek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 336-338
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

pracovní právo
Jansen, Markus
Internationale Personalarbeit - Grundzüge des
japanischen Arbeitsrechts / Markus Jansen, Ulrich
Hildenbrand
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 63, č. 5 (2008), s.
264-238
pracovní právo -- Japonsko
pracovní právo individuální
kolektivní pracovní právo

Hůrka, Petr, 1974Akademické postupy ve sbližování pracovního
práva v Evropské unii / Petr Hůrka
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2007, č.
3-4 (2008), s. 23-33
pracovní právo individuální

Lang, Roman
Právní úkony směřující ke skončení pracovního
poměru v kontextu českého práva a komunitárního
práva / Roman Lang, Martin Putík
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2007, č.
3-4 (2008), s. 81-126
pracovní právo

Chládková, Alena
Nepravidelná výpomoc v pracovním poměru /
Alena Chládková, Petr Bukovjan
Práce a mzda, Roč. 56, č. 6 (2008), s. 15-16
pracovní právo individuální

pracovní právo individuální
Jansen, Markus
Internationale Personalarbeit - Grundzüge des
japanischen Arbeitsrechts / Markus Jansen, Ulrich
Hildenbrand
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 63, č. 5 (2008), s.
264-238
pracovní právo -- Japonsko
pracovní právo individuální
kolektivní pracovní právo

Barinková, Milena
Flexikurita - nový rozmer sociálnej ochrany
zamestnancov v pracovných vzťahoch : (habilitačná
prednáška) / M. Barinková
Právny obzor, Roč. 91, č. 2 (2008), s. 109-118
sociální zabezpečení
pracovní právo individuální
kolektivní pracovní právo

Jouza, Ladislav, 1940Nový zákon o úpadku a ochrana zaměstnanců /
Ladislav Jouza
Účetnictví, Č. 4 (2008), s. 30-35
pracovní právo individuální

Bělina, Miroslav, 1950Postavení českého pracovního práva v rámci
systému evropského a českého práva / Miroslav
Bělina
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2007, č.
3-4 (2008), s. 7-21
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

Pichrt, Jan, 1965Vybrané otázky právního postavení vrcholového
managementu kapitálových společností z pohledu
pracovního práva / Jan Pichrt
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2007, č.
3-4 (2008), s. 61-79
pracovní právo individuální

Bělina, Miroslav, 1950Nález ÚS zasáhl koncepci zákoníku práce /
Miroslav Bělina
Právní zpravodaj, Roč. 9, č. 4 (2008), s. 1, 3-6
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

Reichel, Christian
Arbeitsgenehmingung für auslandische
Beschäftigte - Was bringt die Blaue Card? /
Christian Reichel, Lara Ahner
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 63, č. 4 (2008), s.
214-216
zaměstnanost
pracovní právo individuální

Bičáková, Olga
Navrhované změny v agenturním zaměstnávání od
1. 1. 2009 / Olga Bičáková
Práce a mzda, Roč. 56, č. 5 (2008), s. 47-48
pracovní právo individuální
Gemmel, Yvonne
Schwerpunkt Niederlande - Personaleinsatz über
Grenzen hinweg / Yvonne Gemmel
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 63, č. 5 (2008), s.
270-274
pracovní právo individuální
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právní dějiny

Rodin, Barry
Über Grenzen hinweg ... - Mitarbeiter erfolgreich in
das Ausland entsenden / Barry Rodin
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 63, č. 5 (2008), s.
286-288
personální management
pracovní právo individuální

Dlouhý, Michal, 1962Ze starých paragrafů... 10, Zákon proti lichvě /
Michal Dlouhý
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 52
trestní právo hmotné
právní dějiny

Smejkal, Ladislav, 1975K přechodu práv a povinností zaměstnanců /
Ladislav Smejkal
Právní rádce, Roč. 16, č. 1 (2008), s. 26-30
pracovní právo individuální

Gagin, Igor' Anatol'jevič
Volžskaja Bulgarija: ot posol'stva bagdadskogo
chalifa do pochodov knjazja Svjatoslava (X v.) /
I.A. Gagin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2008). s. 131-142
právní dějiny
dějiny -- Bulharsko

Štefko, Martin
Zásada rovného zacházení v pracovním právu a v
právu sociálního zabezpečení / Martin Štefko
Právník, Roč. 147, č. 4 (2008), s. 409-426
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo individuální
komunitární právo

Golovin, Sergej Aleksandrovič
Členstvo v RKP(b) – VKP(b) kak osnovnoj put'
povyšenija social'nogo statusa (1920 – 1930-e gg.) /
S.A. Golovin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2008). s. 33-43
právní dějiny
dějiny -- Sovětský svaz -- Rusko

Štefko, Martin
Náhrada mzdy po dobu pracovní neschopnosti v
mezinárodním srovnání / Martin Štefko
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2007, č.
3-4 (2008), s. 35-59
pracovní právo individuální

Jevsejev, Ivan Valentinovič
Verchneural'skij političeskij izoljator («osobaja»
tjur'ma) / I.V. Jevsejev, A.S. Smykalin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2008). s. 83-91
právní dějiny
dějiny -- Sovětský svaz -- Rusko

Štefko, Martin
K agenturnímu zaměstnávání a vysílání
zaměstnanců : v rámci poskytování
nadnárodníchslužeb / Martin Štefko
Národní pojištění, Roč. 39, č. 6 (2008), s. 9-10
pracovní právo individuální

Judin, Jevgenij Jevgen'jevič
Chozjajstvo knjazej Jusupovych v 1890 – 1914 gg.
/ Je.Je. Judin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2008). s. 32-48
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- 20. století -- Rusko -ekonomika

Šubrt, Bořivoj, 1948Agenturní zaměstnávání – stav a problémy v širších
souvislostech / Bořivoj Šubrt
Práce a mzda, Roč. 56, č. 6 (2008), s. 6-14
pracovní právo individuální

Kiknadze, Vladimir Georgijevič
Sovetskaja radiorazvedka na more v gody
graždanskoj vojny v Rossii / V.G. Kiknadze
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2008). s. 159-165
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Rusko

Turek, Roman
Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance
v průběhu pracovního vztahu / Roman Turek
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 8 (2008), s. 277-285
pracovní právo individuální

Kostjašov, Jurij Vladimirovič
Kaliningradskaja oblast' v 1947 – 1948 gg. i plany
jeje razvitija / Ju.V. Kostjašov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2008). s. 105-113
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz

Windisch-Graetz, Michaela
Lohn- und Sozialdumping bei
grenzüberschreitenden Entsendungen / Michaela
Windisch-Graetz
Recht der Arbeit, Roč. 58, č. 3 (2008), s. 228-237
pracovní právo individuální
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právo mezinárodních organizací

Kubanova, Marina Nazirovna
Graždanskaja vojna 1847 goda v Švejcarii / M.N.
Kubanova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2008). s. 117-130
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- Švýcarsko

Amirova, M. A.
Diplomatičeskaja zaščita gosudarstvom svojevo
graždanina / M.A. Amirova
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 3 (2008), s. 22-27
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Lukojanov, Igor' Vladimirovič
Port-Artur v politike Rossii (konec XIX v.) / I.V.
Lukojanov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2008). s. 49-66
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- Rusko

Gal-Or, Noemi
The concept of appeal in international dispute
settlement / Noemi Gal-Or
European journal of international law, Roč. 19, č. 1
(2008), s. 43-65
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Vatlin, Aleksandr Jurjevič
Meždunarodnaja strategija bol'ševizma na ischode
pervoj mirovoj vojny / A.Ju. Vatlin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2008). s. 72-82
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Rusko

Kalamkarjan, R. A.
Sovet Bezopasnosti OON i Meždunarodnyj sud
OON: vzaimodejstvije v interesach upročenija
meždunarodnovo pravoporjadka / R.A.
Kalamkarjan
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 4 (2008), s. 57-66
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Zalesskaja, Ol'ga Vladimirovna
Kontrabandnaja torgovlja s Kitajem na sovetskom
Dal'nem Vostoke. 1920 – 1930-e gg. / O.V.
Zalesskaja
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2008). s. 146-150
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz -- Čína -ekonomika

Kopal, Vladimír, 1928Projekt UNIDROIT k ochraně mezinárodních
zájmů na mobilních zařízeních / Vladimír Kopal
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 243-253
mezinárodní právo veřejné
mezinárodní právo soukromé
právo mezinárodních organizací

Zimmermann, Reinhard, 1952Rimsko pravo in europska kultura / Reinhard
Zimmermann
Pravnik, Roč. 62, č. 11-12 (2007), s. 657-682
právní dějiny
římské právo

Maciejewska, Joanna
Kontrola wdraŜania umów międzinarodowych
dotyczących społecznych praw człowieka : (nowe
procedury) / Joanna Maciejewska
Państwo i prawo, Roč. 63, č. 5 (2008), s. 63-75
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Zujeva, Ol'ga Borisovna
Konfessional'naja pereselenčeskaja politika Rossii
na Severnom Kavkaze v konce XIX – načale XX v.
/ O.B. Zujeva
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2008). s. 151-154
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- 20. století -- Rusko

Ondřej, Jan, 1960Suverenita a vlastnictví ve vztahu ke kosmu a
činnost soukromých osob / Jan Ondřej
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 275-288
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

právní etika
Regulating eugenics
Harvard law review, Roč. 121, č. 6 (2008), s. 15581599
teorie a filosofie práva
právní etika
ústavní právo

Sari, Aurel
Status of forces and status of mission agreements
under the ESDP: The EU´s evolving practice /
Aurei Sari
European journal of international law, Roč. 19, č. 1
(2008), s. 67-100
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
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Nye, Michael
Creating the UK emission trading scheme: motives
and symbolic politics / Michael Nye and Susan
Owens
European environment, Roč. 18, č. 1 (2008), s. 1-15
právo životního prostředí -- Velká Británie

Šturma, Pavel, 1963Dohoda k Energetické chartě a ochrana investic /
Pavel Šturma
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 289-296
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Peterson, Malte
European soil protection law after the seatback of
December 2007 – existing law and outlook / Malte
Peterson
European energy and environmental law review,
Roč. 17, č. 3 (2008), s. 146-155
právo životního prostředí
komunitární právo

Týč, Vladimír, 1949Pravomoci Evropského společenství k uzavírání
mezinárodních smluv / Vladimír Týč
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. 2008, č.
1 (2008), s. 297-303
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

The proposed new EU renewables directive:
interpretation, problems and prospects / Angus
Johnston, ... [et al.]
European energy and environmental law review,
Roč. 17, č. 3 (2008), s. 126-145
právo životního prostředí
komunitární právo

právo sociálního zabezpečení
Štefko, Martin
Zásada rovného zacházení v pracovním právu a v
právu sociálního zabezpečení / Martin Štefko
Právník, Roč. 147, č. 4 (2008), s. 409-426
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo individuální
komunitární právo

Regional development of Prague, and application of
the four-capital model to the issue of urban sprawl /
Jiří Blažek, ... [et al.]
European environment, Roč. 18, č. 2 (2008), s. 96109
právo životního prostředí -- ekonomika

právo životního prostředí
Ekins, Paul
The four-capital method of sustainable development
evaluation / Paul Ekins, Simon Dresner and
Kristina Dahlström
European environment, Roč. 18, č. 2 (2008), s. 6380
právo životního prostředí -- ekonomika

Torrance, Andrew W.
An extinction bar to patentability / Andrew W.
Torrance
Georgetown international environmental law
review, Roč. 20, č. 2 (2008), s. 237-296
právo životního prostředí

Environmental quality and the cost of
environmental regulation: a comparison of Scotland
with the International Community / Jean Le Roux,
... [et al.]
European environment, Roč. 18, č. 1 (2008), s. 4554
právo životního prostředí -- Skotsko
mezinárodní právo veřejné
ekonomie

přestupkové právo
Bunčiak,Ľuboš
Môže obecná polícia používať merače rýchlosti
jazdy motorového vozidla? / Ľubomír Bunčiak
Justičná revue, Roč. 59, č. (2007), s. 1136-1139
přestupkové právo
Hoffmann, Marian
K sankčným oprávneniam mestskej (obecnej)
polície v doprave / Marian Hoffmann
Justičná revue, Roč. 59, č. 8-9 (2007), s. 1129-1135
přestupkové právo

Hectors, Kristof
The chartering of environmental protection:
exploring the boundaries of environmental
protection as human right / Kristof Hectors
European energy and environmental law review,
Roč. 17, č. 3 (2008), s. 165-175
právo životního prostředí
komunitární právo

Kučera, Pavel, 1940Několik poznámek k navrhovaným změnám právní
úpravy účasti Policie České republiky při
vyšetřování dopravních nehod / Pavel Kučera,
Michal Ptáček
Trestní právo, Roč. 12, č. 6 (2008), s. 3-4
přestupkové právo

21

Hoppenz, Rainer
Gegenseitige Auskunftspflicht mehrerer
Unterhaltsgläubiger oder mehrerer
Unterhaltsschuldner / Rainer Hoppenz
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 55,
č. 8 (2008), s. 733-736
rodinné právo

Polcar, Miroslav
Princip omezené důvěry v dopravě / Miroslav
Polcar
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 16-25
trestní právo hmotné
přestupkové právo
Potměšil, Jan
Domácí násilí v přestupkovém řízení. 2. část / Jan
Potměšil
Správní právo, Roč. 41, č. 3 (2008), s. 146-163
správní právo
přestupkové právo

Klinkhammer, Frank
Die Düsseldorfer Tabelle nach der
Unterhaltsrechtsreform (Stand: 1. 1. 2008) / von
Frank Klinkhammer
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 55,
č. 3 (2008), s. 193-200
rodinné právo

Zůbek, Jan
Postih jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky podle přestupkového zákona / Jan
Zůbek
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2008), s. 34-39
přestupkové právo
psychologie

Krüger, Hilmar
Allgemeine Ehewirkungen im Recht der
orientalischen Staten / Hilmar Krüger
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 55,
č. 7 (2008), s. 649-656
rodinné právo -- Blízký východ

Zoubek, Jan
Vyhrál jste v loterii! / Jan Zoubek
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 1516
kriminalistika
psychologie

Říha, Michal
K trestnému činu zanedbání povinné výživy /
Michal Říha
Trestní právo, Roč. 12, č. 6 (2008), s. 17-25
trestní právo hmotné
rodinné právo

rodinné právo

Schürmann, Heinrich
Kinder - Eltern - Rang : die neue Rangordnung
nach dem Unterhaltsrechtsänderungsgesetz /
Heinrich Schürmann
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 55,
č. 4 (2008), s. 313-326
rodinné právo

Eichenhofer, Eberhard
Drei Wege zum Versorgungsausgleich / von
Eberhard Eichenhofer
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 55,
č. 10 (2008), s. 950-953
rodinné právo

Vossenkämper, Rudolf
Der Kindesunterhalt nach neuem Recht ab 1. 1.
2008 : Hinweise für die Praxis zur Berechnung,
Titelumstellung und Tenorierung / von Rudolf
Vossenkämper
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 55,
č. 3 (2008), s. 201-210
rodinné právo

Graba, Hans-Ulrich
Die Entwicklung des Unterhaltsrechts nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Jahr
2007 / von Hans-Ulrich Graba
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 55,
č. 9 (2008), s. 825-834
rodinné právo

Wagener, Paul
Prävention familiärer Krisen durch Einsatz einer
„Familienhebamme“? / von Paul Wagener
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 55,
č. 5 (2008), s. 457-464
rodinné právo

Gutdeutsch, Werner
Nachrangiger Unterhalt des früheren Ehegatten
nach neuem Recht / von Werner Gutdeutsch
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 55,
č. 7 (2008), s. 661-663
rodinné právo
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Koláčková, Kateřina
Zadávací řízení a jeho druhy při vyhlášení veřejné
zakázky / Kateřina Koláčková, Vladimír
Levandovský
Obec a finance, Roč. 13, č. 3 (2008), s. 40-41
finanční právo
rozpočtové právo

Wewer, Reinhardt
Unterhalt bei Betreuung nichtehelicher Kinder – der
neu Gestaltete § 1615l BGB / Reinhardt Wewer
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 55,
č. 6 (2008), s. 553-562
rodinné právo
rozhodčí řízení

Netolický, Martin
Vývoj cen a výdaje obcí / Martin Netolický
Obec a finance, Roč. 13, č. 3 (2008), s. 20-21
finanční právo
rozpočtové právo

Bělohlávek, Alexander J., 1968Rozhodčí řízení a trestní právo v tuzemském a
mezinárodním kontextu / Alexander J. Bělohlávek
Právní fórum, Roč. 5, č. 4 (2008), s. 140-152
rozhodčí řízení
mezinárodní arbitráž
trestní právo procesní
trestní právo hmotné

římské právo
Zimmermann, Reinhard, 1952Rimsko pravo in europska kultura / Reinhard
Zimmermann
Pravnik, Roč. 62, č. 11-12 (2007), s. 657-682
právní dějiny
římské právo

rozpočtové právo
Hospodaření obcí, bilance příjmů a výdajů za rok
2007
Obec a finance, Roč. 13, č. 3 (2008), s. 12-13
finanční právo
rozpočtové právo

sociální zabezpečení
Barinková, Milena
Flexikurita - nový rozmer sociálnej ochrany
zamestnancov v pracovných vzťahoch : (habilitačná
prednáška) / M. Barinková
Právny obzor, Roč. 91, č. 2 (2008), s. 109-118
sociální zabezpečení
pracovní právo individuální
kolektivní pracovní právo

Rozpočtové hospodaření krajů ve světle státního
závěrečného účtu za rok 2007
Obec a finance, Roč. 13, č. 3 (2008), s. 10-11
finanční právo
rozpočtové právo
Kameníčková, Věra
Zadlužení obcí podle krajů / Věra Kameníčková,
Ondřej Pirohanič
Obec a finance, Roč. 13, č. 3 (2008), s. 50-51
finanční právo
rozpočtové právo

Dostál, Ondřej, 1979Reforma zdravotnictví a paragraf Fischerové:
Důsledky zrušení zákazu požadovat platbu za „péči
související“ / Ondřej Dostál
Zdravotnictví a právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 3-19
sociální zabezpečení

Karaseva, M. V.
Bjudžetnoje pravo v kontekste teorii prava
sobstvennosti / M.V. Karaseva
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 2 (2008), s. 52-62
finanční právo
rozpočtové právo

Wáclavová, Linda
Nárok na sociálnu dávku – materské / Linda
Wáclavová
Justičná revue, Roč. 59, č. 12 (2007), s. 1613-1619
sociální zabezpečení
nemocenské pojištění

Klíma, Jiří
Regionální disparity a dotační politika : pozitivní
přístup Ministerstva pro místní rozvoj / Jiří Klíma
Obec a finance, Roč. 13, č. 3 (2008), s. 25-27
finanční právo
rozpočtové právo

Societas Europaea
Bachmann, Gregor
Die Societas Europaea und das europäische
Privatrecht / von Gregor Bachmann
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Roč. 16, č.
1 (2008), s. 32-58
občanské právo hmotné
Societas Europaea
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Counterinsurgency and consitutional doctrine
Harvard law review, Roč. 121, č. 6 (2008), s. 16221643
politologie
správní právo
ústavní právo

soudní lékařství
Čentéš, Jozef
Základné pramene právnej úpravy omamných a
psychotropných látok / Jozef Čentéš
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 358-373
trestní právo hmotné
soudní lékařství

Bejček, Josef, 1952Veřejný zájem, procesní nástupnictví a spravedlnost
aneb „fiat lex (in stricto nonsensu), pereant
iustitia?“ / Josef Bejček
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 12 (2008), s. 441-447
správní právo

Čurda, Jaroslav
Doživotí za vraždu – i bez mrtvoly / jaroslav Čurda,
Jiří Straus
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 2732
kriminalistika
soudní lékařství

Císařová, Dagmar, 1932Některé aktuální problémy, týkající se Schengenské
dohody o svobodě pohybu osob v EU a finanční
kriminality / Dagmar Císařová, Ladislav Šubr
Trestní právo, Roč. 12, č. 4 (2008), s. 7-11
trestní právo procesní
komunitární právo
správní právo
kriminologie

Hrib, Nikolaj, 1944Bylo vedení porodu správné? / Nikolaj Hrib
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 3342
kriminalistika
soudní lékařství

Čebišová, Taisia, 1935Czech POINT – nový fenomén v české veřejné
správě / Tasia Čebišová
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 12 (2008), s. 447-452
správní právo

Šimek, Milan
Smrt v den narozenin / Milan Šimek
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 1923
kriminalistika
soudní lékařství

Handrlica, Jakub
Nezávislé regulačné orgány (?) / Jakub Handrlica
Justičná revue, Roč. 60, č. 2 (2008), s. 165-187
správní právo

soudní sexuologie
Šulc, Viktorín, 1951Nemocný muž a kráska v bílém : (dokončení) /
Viktorín Šulc
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 4951
kriminalistika
soudní sexuologie

Havránek, Daniel
Rozhoduje správní soud v řízení o žalobě proti
rozhodnutí NBÚ na základě tajných důkazů? /
Daniel Havránek
Právní zpravodaj, Roč. 9, č. 6 (2008), s. 6-9
ústavní právo
správní právo

Valerián, Luboš
„Přepečlivý tatínek“ / Luboš Valerián, Igor
Dvořáček, Jaroslav Kandráč
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 614
kriminalistika
soudní sexuologie

Jakab, Radomír
Nečinnosť v správnom konaní / Radomír Jakab
Justičná revue, Roč. 60, č. 4 (2008), s. 573-580
správní právo
Kolman, Petr, 1976Odkladný účinek kasační stížnosti / Petr Kolman
Právní rádce, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 60-62
správní právo

správní právo
Mechanisms of secrecy
Harvard law review, Roč. 121, č. 6 (2008), s. 15561577
trestní právo procesní
správní právo

Langášek, Tomáš
Obrat v nazírání Ústavního soudu na obecně
závazné vyhlášky / Tomáš Langášek
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 10 (2008), s. 356-362
správní právo
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Langášek, Tomáš
Principy dobré správy po přijetí nového správního
řádu / Tomáš Langášek
Správní právo, Roč. 41, č. 4-5 (2008), s. 243-247
správní právo

Svoboda, Karel
Prolínání veřejného a soukromého práva v české
právní úpravě / Karel Svoboda
Správní právo, Roč. 41, č. 4-5 (2008), s. 301-306
správní právo

Mates, Pavel, 1947Bezprostřední zásahy v činnosti veřejných sborů /
Pavel Mates
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 5 (2008), s. 140-144
trestní právo procesní
správní právo

Tošner, Ondřej
Nový stavební zákon: právní povaha
zjednodušených postupů a ochrana před
neoprávněnou stavbou / Ondřej Tošner
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 11 (2008), s. 401-405
správní právo

Mates, Pavel, 1947Normotvorná pravomoc územních odborných úřadů
/ Pavel Mates
Správní právo, Roč. 41, č. 3 (2008), s. 129-133
správní právo

teorie a filosofie práva
Regulating eugenics
Harvard law review, Roč. 121, č. 6 (2008), s. 15581599
teorie a filosofie práva
právní etika
ústavní právo

Mates, Pavel, 1947Rozšiřování samosprávy obcí / Pavel Mates
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 15 (2008), s. 550-554
správní právo

Billoo, Yasir
Change and authority in Islamic law: the Islamic
law of inheritance in modern Muslim states / Yasir
Billoo
University of Detroit mercy law review, Roč. 84, č.
5 (2007), s. 637-654
teorie a filosofie práva
občanské právo hmotné

Oehm, Jaroslav, 1935K problematice některých ustanovení zákona o
vlastnictví bytů ve vztahu k novému stavebnímu
zákonu / Jaroslav Oehm
Stavební právo, Č. 1 (2008), s. 29-36
občanské právo hmotné
správní právo

Bryan, Jeffrey M.
Sexual morality: an analysis of dominance
Feminism, Christian theology, and the First
Amendment / Jeffrey M. Bryan
University of Detroit mercy law review, Roč. 84, č.
5 (2007), s. 655-713
teorie a filosofie práva
ústavní právo -- Spojené státy americké

Pospíšil, Pavel
Působnost hejtmana ve vztahu k zastupitelstvu a
radě kraje / Pavel Pospíšil
Správní právo, Roč. 41, č. 4-5 (2008), s. 223-242
správní právo
Pospíšil, Petr
K některým zákonným podmínkám výkonu funkce
hejtmana a vybraným právním aspektům jeho
ustanovování do funkce / Petr Pospíšil
Správní právo, Roč. 41, č. 3 (2008), s. 134-145
správní právo

Feldman, Noah
Law, Islam, and the future of Middle East / Noah
Feldman
University of Detroit mercy law review, Roč. 84, č.
5 (2007), s. 617-635
teorie a filosofie práva
ústavní právo

Potměšil, Jan
Domácí násilí v přestupkovém řízení. 2. část / Jan
Potměšil
Správní právo, Roč. 41, č. 3 (2008), s. 146-163
správní právo
přestupkové právo

Saxena, Mukul
The French Headscarf Law and the right to
manifest religious belief / Mukul Saxena
University of Detroit mercy law review, Roč. 84, č.
5 (2007), s. 765-827
teorie a filosofie práva
ústavní právo -- Francie
mezinárodní právo veřejné

Púček, Ľubomír
Kontrola a správne delikty vo verejnom obstarávaní
/ Ľubomír Púček
Justičná revue, Roč. 60, č. 2 (2008), s. 228-235
správní právo
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Demeter, Miroslav
Peňažný trest ako význačná alternatíva k trestu
odňatia slobody v probačnej a mediačnej službe a
činnosť probačného a mediačného úradníka pri
kontrole jeho výkonu / Miroslav Demeter
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 443-444
trestní právo hmotné
trestní právo procesní
penologie

trestní právo
Bílková, Veronika, 1975Ratifikace statusu Mezinárodního trestního soudu
opět na stole / Veronika Bílková
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 11 (2008), s. II
mezinárodní právo veřejné
trestní právo
Nečada, Václav
Rekodifikace trestních kodexů ve Slovenské
republice / Václav Nečada
Trestní právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 31-36
trestní právo -- Slovensko
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Dlouhý, Michal, 1962Ze starých paragrafů... 10, Zákon proti lichvě /
Michal Dlouhý
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 52
trestní právo hmotné
právní dějiny

Růžička, Miroslav
Kontrola a dohled v soustavě státního zastupitelství.
II / Miroslav Růžička
Právní rádce, Roč. 16, č. 2 (2008), s. 50-58
trestní právo

Súlad zákona o umelom prerušení tehotenstva a
jeho vykonávacej vyhlášky s Ústavou SR. I. čásť /
Ústavný súd SR ; spracovala Gabriela Feťková
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 459-472
ústavní právo
trestní právo hmotné

Tomášek, Michal, 1963Hlavní teoretické problémy harmonizace trestního
práva v Austrálii / Michal Tomášek
Právník, Roč. 147, č. 7 (2008), s. 738-751
trestní právo -- Austrálie
trestní právo procesní
trestní právo hmotné

Friml, Karel, 1935K některým otázkám obhajoby v dopravních věcech
/ Karel Friml
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 4 (2008), s. 97-106
trestní právo procesní
trestní právo hmotné
Horník, Jan
Co je, bude a mohlo by být nového v oblasti
potírání korupce a úplatkářství / Jan Horník
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 12-16
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

trestní právo hmotné
Bělohlávek, Alexander J., 1968Rozhodčí řízení a trestní právo v tuzemském a
mezinárodním kontextu / Alexander J. Bělohlávek
Právní fórum, Roč. 5, č. 4 (2008), s. 140-152
rozhodčí řízení
mezinárodní arbitráž
trestní právo procesní
trestní právo hmotné

Chromý, Jakub
Problematika komerčního sexuálního zneužívání
dětí v mezinárodních dokumentech a její reflexe v
trestněprávní úpravě České republiky / Jakub
Chromý
Trestní právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 16-30
trestní právo hmotné
komunitární právo
mezinárodní právo veřejné

Brychtová, Kateřina
Národní a mezinárodní právní prostředky boje proti
terorismu v kontextu mezinárodního semináře
„Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti
terorismu – vyšetřovací metody a problematika
dokazování“ / Kateřina Brychtová, Petr Volevecký
Trestní právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 10-16
trestní právo hmotné
komunitární právo
mezinárodní právo veřejné

Chromý, Jakub
Nad některými specifiky partnerského násilí mezi
mládeží / Jakub Chromý
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 26-31
trestní právo hmotné
kriminologie

Čentéš, Jozef
Základné pramene právnej úpravy omamných a
psychotropných látok / Jozef Čentéš
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 358-373
trestní právo hmotné
soudní lékařství
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Jelínek, Jiří, 1955Trestní odpovědnost právnických osob jako
předmět zkoumání / Jiří Jelínek
Kriminalistika, Roč. 41, č. 1 (2008), s. 27-60
trestní právo hmotné

Kučera, Pavel, 1940K možnostem řešení násilí na fotbalových utkáních
/ Pavel Kučera, Michal Ptáček
Trestní právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 3-5
trestní právo hmotné

Jelínek, Jiří, 1955Potřebujeme trestní odpovědnost právnických
osob? / Jiří Jelínek
Karlovarská právní revue, Roč. 3, č. 4 (2007), s. 628
trestní právo hmotné

Kučera, Pavel, 1940Veřejnost hlavního líčení a ochrana zájmů týraného
dítěte / Pavel Kučara, Michal Ptáček
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 3-4
trestní právo procesní
trestní právo hmotné

Kadlečík, Branislav
Odškodňovanie obetí trestných činov v Slovenskej
republike v kontexte plnenia medzinárodných
záväzkov / Branislav Kadlečík
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 417-426
trestní právo hmotné
viktimologie

Kučera, Pavel
Nezpůsobilý pokus. Pokus nezpůsobilého subjektu /
Pavel Kučera
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 5 (2008), s. 144-149
trestní právo hmotné
Kučera, Pavel
Pokus trestného činu: Nástin historického vývoje /
Pavel Kučera
Trestní právo, Roč. 12, č. 6 (2008), s. 32-42
trestní právo hmotné

Karabec, Zdeněk
Reforma justice – dlouhodobý úkol / Zdeněk
karabec
Trestní právo, Roč. 12, č. 4 (2008), s. 11-18
trestní právo hmotné

Kučera, Pavel
Vražda v anglickém právu / Pavel Kučera
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 6 (2008), s. 171-175
trestní právo hmotné -- Anglie -- Wales
kriminologie

Klátik, Jaroslav
Trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskych spoločenstiev / Jaroslav Klátik
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 409-416
trestní právo hmotné
komunitární právo

Linhartová, Karolína
Právní úprava obchodování s lidmi v České
republice / Karolína Linhartová
Trestní právo, Roč. 12, č. 6 (2008), s. 25-29
trestní právo hmotné
kriminologie

Koudelka, Ladislav
Trestný čin lichvy / ladislav Koudelka
Trestní právo, Roč. 12, č. 4 (2008), s. 25-34
trestní právo hmotné

Lipšic, Daniel, 1973Trest smrti – áno či nie? / Daniel Lipšic
Trestní právo, Roč. 12, č. 6 (2008), s. 42-47
trestní právo hmotné

Kratochvíl, Vladimír, 1948Vybrané problémy obecné části návrhu trestního
zákoníku ČR 2007 z hlediska obhajoby. (1. část) /
Vladimír Kratochvíl
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 5 (2008), s. 13-21
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Mach, Jan, 1954Některé problémy medicínského práva v praxi / Jan
Mach
Zdravotnictví a právo, Roč. 12, č. 3-4 (2008), s. 2327
trestní právo hmotné
zdravotnické právo

Kratochvíl, Vladimír, 1948Vybrané problémy obecné části návrhu trestního
zákoníku ČR 2007 z hlediska obhajoby. (2. část) /
Vladimír Kratochvíl
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 6 (2008), s. 17-24
trestní právo hmotné

Mekiňa, Richard
Trestná činnosť a delikty v pôsobnosti colnej
správy / Richrad Mekiňa, Štefan Gerbóc, Ján Šanta
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 427-438
trestní právo hmotné
kriminologie
finanční právo

Kučera, Pavel, 1940Schengen? Ano, ale … / Pavel Kučera,
Trestní právo, Roč. 12, č. 3 (2008), s. 3-5
trestní právo hmotné
komunitární právo
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Nečada, Václav
Rekodifikace trestních kodexů ve Slovenské
republice / Václav Nečada
Trestní právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 31-36
trestní právo -- Slovensko
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Tomášek, Michal, 1963Hlavní teoretické problémy harmonizace trestního
práva v Austrálii / Michal Tomášek
Právník, Roč. 147, č. 7 (2008), s. 738-751
trestní právo -- Austrálie
trestní právo procesní
trestní právo hmotné

Nett, Alexander, 1956Trestný čin zneužívání informací v obchodním
styku dle § 128 odst. 2 tr. zák. – ano či ne? /
Alexander Nett
Trestní právo, Roč. 12, č. 4 (2008), s. 18-24
trestní právo hmotné

Vejběrová, Andrea
Návrh nového trestního zákoníku a recidiva /
Andrea Vejběrová
Trestní právo, Roč. 12, č. 4 (2008), s. 34-37
trestní právo hmotné
Vejběrová, Andrea
Návrh nového trestního zákoníku z roku 2007 a
recidiva / Andrea Vejběrová
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 31-34
trestní právo hmotné

Nezkusil, Jiří, 1928Diference podmínek trestní odpovědnosti a kritéria
kriminalizace v návrhu rekodifikace / Jiří Nezkusil
Trestní právo, Roč. 12, č. 6 (2008), s. 5-17
trestní právo hmotné
trestní právo procesní
kriminologie

Volevecký, Petr
Neoprávněný přístup k počítačovému systému v
navrhované rekodifikaci trestního zákona / Petr
Volevecký
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 5-11
trestní právo hmotné
výpočetní technika

Nezkusil, Jiří, 1928Kategorizace trestných činů v návrhu rekodifikace
trestního práva hmotného / Jiří Nezkusil
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 34-44
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Zeman, Petr
Zkrácené řízení v justiční praxi – analýza
statistických údajů / Petr Zeman
Trestní právo, Roč. 12, č. 3 (2008), s. 30-36
trestní právo procesní
trestní právo hmotné
kriminologie

Novotný, Oto, 1928Sonda do právního vědomí studentů Právnické
fakulty UK (zaměřená především na trestněprávní
aspekty) / Oto Novotný
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 5 (2008), s. 160-164
trestní právo hmotné

trestní právo procesní
Polcar, Miroslav
Princip omezené důvěry v dopravě / Miroslav
Polcar
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 16-25
trestní právo hmotné
přestupkové právo

Mechanisms of secrecy
Harvard law review, Roč. 121, č. 6 (2008), s. 15561577
trestní právo procesní
správní právo

Říha, Michal
K trestnému činu zanedbání povinné výživy /
Michal Říha
Trestní právo, Roč. 12, č. 6 (2008), s. 17-25
trestní právo hmotné
rodinné právo

Bělohlávek, Alexander J., 1968Rozhodčí řízení a trestní právo v tuzemském a
mezinárodním kontextu / Alexander J. Bělohlávek
Právní fórum, Roč. 5, č. 4 (2008), s. 140-152
rozhodčí řízení
mezinárodní arbitráž
trestní právo procesní
trestní právo hmotné

Těšinová, Jolana
Okolnosti vylučující protiprávnost a lékař / Jolana
Těšinová
Zdravotnictví a právo, Roč. 12, č. 3-4 (2008), s. 2022
trestní právo hmotné
zdravotnické právo

Blažek, Radovan
Teória dokazovania a jej odraz v ustanoveniach
Trestného poriadku / R. Blažek
Právny obzor, Roč. 91, č. 3 (2008), s. 216-226
trestní právo procesní
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Friml, Karel, 1935K některým otázkám obhajoby v dopravních věcech
/ Karel Friml
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 4 (2008), s. 97-106
trestní právo procesní
trestní právo hmotné

Brázda, Jan, 1957Rekognice jako samostatná kriminalistická metoda
/ Jan Brázda
Kriminalistický sborník, Roč. 52, č. 2 (2008), s. 4648
kriminalistika
trestní právo procesní

Horník, Jan
Co je, bude a mohlo by být nového v oblasti
potírání korupce a úplatkářství / Jan Horník
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 12-16
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Císařová, Dagmar, 1932Některé aktuální problémy, týkající se Schengenské
dohody o svobodě pohybu osob v EU a finanční
kriminality / Dagmar Císařová, Ladislav Šubr
Trestní právo, Roč. 12, č. 4 (2008), s. 7-11
trestní právo procesní
komunitární právo
správní právo
kriminologie

Ivor, Jaroslav, 1952Monitorovanie osôb ako dôkazný prostriedok v
trestnom konaní / Jaroslav Ivor
Karlovarská právní revue, Roč. 3, č. 4 (2007), s. 1-5
trestní právo procesní

Čapek, Jan, 1941Zákonnost a délka zbavení svobody ve světle
judikatury Evropského soudu pro lidská práva. [1] /
Jan Čapek
Trestní právo, Roč. 12, č. 4 (2008), s. 37-42
trestní právo procesní
komunitární právo

Ježek, Vladimír
K problematice usnesení o zahájení trestního stíhání
/ Vladimír Ježek
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 4 (2008), s. 29-33
trestní právo procesní

Čapek, Jan, 1941Zákonnost a délka zbavení svobody ve světle
judikatury Evropského soudu pro lidská práva. [2] /
Jan Čapek
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 46-65
trestní právo procesní

Kordík, Marek
Právo „osoby so samostatnými obhajovacími
právami“ zvoliť obvinenému obhajcu – problémy z
aplikačnej praxe / Marek Kordík
Trestní právo, Roč. 12, č. 3 (2008), s. 36-38
trestní právo procesní

Čentéš, Jozef
Väzba jako najzávažnejší zásah do základných práv
a slobôd /
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 5 (2008), s. 133-140
trestní právo procesní

Kordík, Marek
Najčastejšie formy nezvyčajných obchodných
operácii (v zmysle zákona 367/2000 Z.z., o
legalizácii príjmu z trestnej činnosti) / Marek
Kordík
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 66-68
trestní právo procesní
kriminologie

Čeplová, Veronika
Výše odměn zmocněnce v adhezním řízení v
případech mimořádně vysokého počtu poškozených
(§ 44 odst. 2 TrŘ) – nový druh trestu? / Veronika
Čeplová
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 4 (2008), s. 111-114
trestní právo procesní

Kratochvíl, Vladimír, 1948Vybrané problémy obecné části návrhu trestního
zákoníku ČR 2007 z hlediska obhajoby. (1. část) /
Vladimír Kratochvíl
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 5 (2008), s. 13-21
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Demeter, Miroslav
Peňažný trest ako význačná alternatíva k trestu
odňatia slobody v probačnej a mediačnej službe a
činnosť probačného a mediačného úradníka pri
kontrole jeho výkonu / Miroslav Demeter
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 443-444
trestní právo hmotné
trestní právo procesní
penologie

Kučera, Pavel, 1940Ochrana zdroje a obsahu informací novináře a
trestní řízení / Pavel Kučera, Michal Ptáček
Trestní právo, Roč. 12, č. 4 (2008), s. 3-6
trestní právo procesní
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Kučera, Pavel, 1940Veřejnost hlavního líčení a ochrana zájmů týraného
dítěte / Pavel Kučara, Michal Ptáček
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 3-4
trestní právo procesní
trestní právo hmotné

Novák, Petr
Hromadný sběr srovnávacích materiálů a lidská
práva / Petr Novák
Trestní právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 6-10
trestní právo procesní
kriminalistika

Malenovský, Radek
Ještě jednou k dovolacímu důvodu dle § 265b odst.
1 písm. g) TrŘ / Radek Malenovský
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 6 (2008), s. 176-185
trestní právo procesní

Novotná, Jaroslava, 1954Příručka k vydávání evropského zatýkacího rozkazu
– praktická pomoc pro soudce a státní zástupce /
Jaroslava Novotná
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 6 (2008), s. 165-171
trestní právo procesní

Mates, Pavel, 1947Bezprostřední zásahy v činnosti veřejných sborů /
Pavel Mates
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 5 (2008), s. 140-144
trestní právo procesní
správní právo

Pleva, Mojmír
Nad jedním rozhodnutím Vrchního soudu v Praze /
Mojmír Pleva
Trestní právo, Roč. 12, č. 6 (2008), s. 29-32
trestní právo procesní
penologie

Matiaško, Maroš
Nad povahou přípravného řízení ve věcech dětí
mladších patnácti let a k absenci právní pomoci v
tomto řízení / Maroš Matiaško
Trestní právo, Roč. 12, č. 3 (2008), s. 24-30
trestní právo procesní

Šanta, Ján
Tajomstvo a mlčanlivosť v procese dokazovania
ekonomickej trestnej činnosti / Ján Šanta
Justičná revue, Roč. 59, č. 8-9 (2007), s. 1120-1128
trestní právo procesní
kriminologie
finanční právo

Musil, Jan, 1941Dohody o vině a trestu jako forma konsensuálního
trestního řízení / Jan Musil
Kriminalistika, Roč. 41, č. 1 (2008), s. 3-26
trestní právo procesní

Tomášek, Michal, 1963Srovnání teoretických problémů harmonizace
trestního procesu v USA a v EU / Michal Tomášek
Právník, Roč. 147, č. 4 (2008), s. 391-408
trestní právo procesní
komunitární právo

Nečada, Václav
Rekodifikace trestních kodexů ve Slovenské
republice / Václav Nečada
Trestní právo, Roč. 12, č. 5 (2008), s. 31-36
trestní právo -- Slovensko
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Tomášek, Michal, 1963Hlavní teoretické problémy harmonizace trestního
práva v Austrálii / Michal Tomášek
Právník, Roč. 147, č. 7 (2008), s. 738-751
trestní právo -- Austrálie
trestní právo procesní
trestní právo hmotné

Nezkusil, Jiří, 1928Diference podmínek trestní odpovědnosti a kritéria
kriminalizace v návrhu rekodifikace / Jiří Nezkusil
Trestní právo, Roč. 12, č. 6 (2008), s. 5-17
trestní právo hmotné
trestní právo procesní
kriminologie

Vantuch, Pavel
Princip rovnosti zbraní a neprovedení návrhů
obhajoby na doplnění dokazování soudem / Pavel
Vantuch
Trestní právo, Roč. 12, č. 3 (2008), s. 6-13
trestní právo procesní

Nezkusil, Jiří, 1928Kategorizace trestných činů v návrhu rekodifikace
trestního práva hmotného / Jiří Nezkusil
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 34-44
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Vantuch, Pavel, 1946Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení / Pavel
Vantuch
Trestněprávní revue, Roč. 7, č. 4 (2008), s. 106-111
trestní právo procesní
kriminalistika
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Bryan, Jeffrey M.
Sexual morality: an analysis of dominance
Feminism, Christian theology, and the First
Amendment / Jeffrey M. Bryan
University of Detroit mercy law review, Roč. 84, č.
5 (2007), s. 655-713
teorie a filosofie práva
ústavní právo -- Spojené státy americké

Vantuch, Pavel, 1946Nezákonný odposlech advokáta / Pavel Vantuch
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2008), s. 15-25
trestní právo procesní
Zeman, Pavel
Eurojust – evropská jednotka pro justiční
spolupráci. [2] / Pavel Zeman
Trestní právo, Roč. 12, č. 3 (2008), s. 14-24
trestní právo procesní
komunitární právo

Černý, Petr
Zákaz shromáždění / Petr Černý
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 5 (2008), s. 157-167
ústavní právo

Zeman, Petr
Zkrácené řízení v justiční praxi – analýza
statistických údajů / Petr Zeman
Trestní právo, Roč. 12, č. 3 (2008), s. 30-36
trestní právo procesní
trestní právo hmotné
kriminologie

Delpérée, Francis
Le renouveau du droit constitutionnel / Francis
Delpérée
Revue française de droit constitutionnel, Č. 74
(2008), s. 227-237
ústavní právo

ústavní právo
Feldman, Noah
Law, Islam, and the future of Middle East / Noah
Feldman
University of Detroit mercy law review, Roč. 84, č.
5 (2007), s. 617-635
teorie a filosofie práva
ústavní právo

Counterinsurgency and consitutional doctrine
Harvard law review, Roč. 121, č. 6 (2008), s. 16221643
politologie
správní právo
ústavní právo
Regulating eugenics
Harvard law review, Roč. 121, č. 6 (2008), s. 15581599
teorie a filosofie práva
právní etika
ústavní právo

Havránek, Daniel
Rozhoduje správní soud v řízení o žalobě proti
rozhodnutí NBÚ na základě tajných důkazů? /
Daniel Havránek
Právní zpravodaj, Roč. 9, č. 6 (2008), s. 6-9
ústavní právo
správní právo

Súlad zákona o umelom prerušení tehotenstva a
jeho vykonávacej vyhlášky s Ústavou SR. I. čásť /
Ústavný súd SR ; spracovala Gabriela Feťková
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 459-472
ústavní právo
trestní právo hmotné

Kysela, Jan
Lisabonská smlouva v kontextu předběžného
přezkumu Ústavním soudem / Jan Kysela
Právní zpravodaj, Roč. 9, č. 6 (2008), s. 1, 3-5
ústavní právo
Malenovský, Jiří, 1950Nakousnuté sousto nezávislosti soudní moci na
moci výkonné zůstává na stole / Jiří Malenovský
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 8 (2008), s. 271-277
ústavní právo

Aranjo, Christophe de
Le général et le particulier dans le droit
constitutionnel moderne / Christophe de Aranjo
Revue française de droit constitutionnel, Č. 74
(2008), s. 239-261
ústavní právo

Martins, Daniel
Les modes de scrutin des élections locales dans les
vingt-sept États membres de l´Union européenne /
Daniel Martins
Revue française de droit constitutionnel, Č. 73
(2008), s. 263-282
ústavní právo

Bálintová, Miroslava
Ochrana slobody prejavu vo sfére týkajúcej sa
náboženského presvedčenia / Miroslava Bálintová
Justičná revue, Roč. 60, č.1 (2008), s. 29-38
ústavní právo

31

Těšinová, Jolana
Okolnosti vylučující protiprávnost a lékař / Jolana
Těšinová
Zdravotnictví a právo, Roč. 12, č. 3-4 (2008), s. 2022
trestní právo hmotné
zdravotnické právo

Saxena, Mukul
The French Headscarf Law and the right to
manifest religious belief / Mukul Saxena
University of Detroit mercy law review, Roč. 84, č.
5 (2007), s. 765-827
teorie a filosofie práva
ústavní právo -- Francie
mezinárodní právo veřejné
Wintr, Jan
Ústav pro studium totalitních režimů před Ústavním
soudem: Bude stát dobrým historikem? / Jan Wintr
Jurisprudence, Roč. 17, č. 4 (2008), s. 37-44
ústavní právo
viktimologie
Kadlečík, Branislav
Odškodňovanie obetí trestných činov v Slovenskej
republike v kontexte plnenia medzinárodných
záväzkov / Branislav Kadlečík
Justičná revue, Roč. 60, č. 3 (2008), s. 417-426
trestní právo hmotné
viktimologie
výpočetní technika
Volevecký, Petr
Neoprávněný přístup k počítačovému systému v
navrhované rekodifikaci trestního zákona / Petr
Volevecký
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2008), s. 5-11
trestní právo hmotné
výpočetní technika
zaměstnanost
Reichel, Christian
Arbeitsgenehmingung für auslandische
Beschäftigte - Was bringt die Blaue Card? /
Christian Reichel, Lara Ahner
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 63, č. 4 (2008), s.
214-216
zaměstnanost
pracovní právo individuální
zdravotnické právo
Mach, Jan, 1954Některé problémy medicínského práva v praxi / Jan
Mach
Zdravotnictví a právo, Roč. 12, č. 3-4 (2008), s. 2327
trestní právo hmotné
zdravotnické právo
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