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Běhounek, Pavel, 1964Daňová reforma jako součást schváleného zákona o
stabilizaci veřejných rozpočtů / Pavel Běhounek
Účetnictví, Roč. -, č. 10 (2007), s. 43-47
finanční právo
daňové právo

autorské právo
Gaubiac, Yves
Interopérabilité et droit de propriété intellectuelle =
Interoperability in intellectual property law =
Interoperabilidad y derecho de propiedad intelectual
/ Yves Gaubiac
Revue internationale du droit d'auteur, Č. 211
janvier (2007), s. 90-139
autorské právo
právo duševního vlastnictví

Benda, Václav, 1957DPH u dovozu a vývozu zboží / Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s. 7-11
finanční právo
daňové právo

Gotzen, Frank
Le droit d'auteur en Europe: Quo vadis? Quelques
conclusions après la transposition de la directive
d'harmonisation dans la société de l'information =
Copyright in Europe: Quo vadis? Some conclusions
after the implementation of the information society
harmonisation directive = El derecho de autor en
Europa: Quo vadis? Algunas conclusiones después
de la transposición de la directiva de armonización
en la sociedad de la información / Frank Gotzen
Revue internationale du droit d'auteur, Č. 211
janvier (2007), s. 3-89
autorské právo

Benda, Václav, 1957DPH u dovozu a vývozu zboží. (2.) / Vávlav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 20-24
finanční právo
daňové právo
Benda, Václav, 1957DPH při pořádání kongresů, výstav a veletrhů /
Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 24-28
finanční právo
daňové právo

Uher, Dušan
Hotelové pokoje / Dušan Uher
Právní fórum, Roč. 4, č. 7 (2007), s. 105-114
příloha Evropský soudní dvůr
autorské právo
právo duševního vlastnictví -- Španělsko

Brychta, Ivan, 1959Daňové souvislosti podnikání přes internet / Ivan
Brychta
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 8 (2007), s. 3-6
finanční právo
daňové právo

církevní právo
Duda, Ján, 1960Porovnanie trestného práva Slovenskej republiky a
trestného práva Katolíckej cirkvi / Ján Duda
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1477-1498
trestní právo
církevní právo
kanonické právo

Brychta, Ivan, 1959Podnikající důchodce z hlediska daní a pojištění /
Ivan Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s. 7-11
finanční právo
daňové právo

daňové právo
Burian Ondřej
Nájemní vztahy z pohledu zákona o DPH / Ondřej
Burian
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. - , č.
19 (2007), rubrika 3.17
finanční právo
daňové právo

Baldauf, Uwe
Besteuerung ausländischer Künstler auf dem
neuesten Stand : eine Neuregelung der
Abzugsbesteuerung nach § 50a EStG erscheint
unabwendbar / Uwe Baldauf
Zeitschrift für Kommunalfinanzen, Roč. 57, č. 8
(2007), s. 169-176
finanční právo
daňové právo

Burian Ondřej
Nájemní vztahy z pohledu zákona o daních z příjmů
/ Ondřej Burian
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. - , č.
20 (2007), rubrika 2.5
finanční právo
daňové právo
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Geleti, Jan
Zvláštnosti mezinárodní spolupráce při vymáhání
finančních pohledávek. (2.) / Jan Geleti
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 32-34
finanční právo
daňové právo

Derlich, Stanislav
Několik zamyšlení nad postavením zoologických
zahrad jako plátců DPH / Stanislav Derlich
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 3 (2007), s. 22-23
právo životního prostředí
daňové právo
Doležalová, Marcela
Vývoj sankčního systému při správě daní / Marcela
Doležalová, Alena Kohoutková
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 46-48
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978Zdanění firem ve světě / Petr Gola
Daně a finance, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 21-23
finanční právo
daňové právo
Grúň, Lubomír, 1949Z historie zdanění a daní. [8] / Lubomír Grúň
Daně a finance, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 23-27
právní dějiny
finanční právo
daňové právo
dějiny -- berně -- Rakouská monarchie

Drábová, Milena
Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb. 2.
část / Milena Drábová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 19-23
finanční právo
daňové právo

Holubová, Olga
Přeměny společností a operace s podnikem / Olga
Holubová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. - , č.
17 (2007), rubrika 3.16
finanční právo
daňové právo

Drbohlav, Josef
Daňové a nedaňové výdaje / Josef Drbohlav
Účetnictví, Roč. -, č. 10 (2007), s. 48-51
finanční právo
daňové právo
Dubšeková, Lenka
Dokazování v daňovém řízení / Lenka Hrstková
Dubšeková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 28-32
finanční právo
daňové právo

Holubová, Olga
Osvobození služeb jako protihodnoty členského
příspěvku / Olga Holubová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s. 18-22
finanční právo
daňové právo

Fitříková, Dagmar, 1959Dodání a pořízení nových dopravních prostředků v
rámci Evropského společenství / Dagmar Fitříková,
Dagmar Procházková
Účetnictví, Roč. -, č. 10 (2007), s. 14-21
finanční právo
daňové právo

Holubová, Olga
Kdo (ne)bude platit nové ekologické daně? / Olga
Holubová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 19-21
finanční právo
daňové právo

Galajdová, Jana
Existencia škody při daňových trestných činoch /
Jana Galajdová, Ivan Pecník, Ondrej Tomko
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 189-197
trestní právo hmotné
daňové právo

Jursa, Jaroslav
Sedmnáct podvodníků obralo stát o 53 milionů /
Jaroslav Jursa
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 1521
kriminalistika
trestní právo procesní
daňové právo

Geleti, Jan
Zvláštnosti mezinárodní spolupráce při vymáhání
finančních pohledávek / Jan Geleti
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s. 26-30
finanční právo
daňové právo
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Macháček, Ivan
Vklad tichého společníka a podíl na zisku a ztrátě z
podnikání / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 1-7
finanční právo
daňové právo

Kořínek, Miloš
Příjmy z pronájmu nemovitostí a výpočet příjmů
spoluvlastníků / Miloš Kořínek
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 17-18
finanční právo
daňové právo
Králová, Daniela
Flexibilní formy zaměstnávání a jejich daňové
souvislosti / Daniela Králová
Právní rádce, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 28-30
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Bytová problematika v zákonu o daních z příjmů /
Ivan Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 45-53
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Zálohy a příjmy ze zahraničí / Pavel Kyselák
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 9-12
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Souvislost daňových výdajů a zdanitelných příjmů /
Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 24-26
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Nová smlouva s Rakouskem / Pavel Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 8 (2007), s. 18-26
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Úmrtí podnikatele a daň z příjmů / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s. 11-16
finanční právo
daňové právo

Ledvinková, Jana
DPH a cizí měna v oblasti služeb ve vztahu k EU a
třetím zemím / Jana Ledvinková
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. - , č.
17 (2007), rubrika 3.27
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Půjčky, úvěry, úroky a daň z příjmů / Helena
Machová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 60-61
finanční právo
daňové právo

Ledvinková, Jana
DPH a cizí měna v oblasti služeb ve vztahu k EU a
třetím zemím. (2. část) / Jana Ledvinková
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. - , č.
18 (2007), rubrika 3.28
finanční právo
daňové právo

Matz, Jürgen
Abschied vom Kommunalkredit? / Jürgen Matz
Zeitschrift für Kommunalfinanzen, Roč. 57, č. 9
(2007), s. 198-203
finanční právo -- Německo
daňové právo

Macháček, Ivan
Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví.
(2.) / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s. 12-14
finanční právo
daňové právo

Mikulecká, Mária
Příspěvkové organizace a DPH / Mária Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s.1-6
finanční právo
daňové právo
Mikulecká, Mária
Autorské honoráře z pohledu DPH / Mária
Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 22-23
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Daňová a hospodářská kartotéka / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s.1-6
finanční právo
daňové právo
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Nigrin, Jiří
Reklama, reprezentace, sponzoring a dary z
pohledu zákona o daních z příjmů / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s. 22-26
finanční právo
daňové právo

Mirčevská, Dalimila
Převod obchodního podílu na kapitálové
společnosti / Dalimila Mirčevská
Daně a finance, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 3-14
finanční právo
daňové právo
Morávek, Zdeněk
Pozemky z pohledu daně z příjmů / Zdeněk
Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 1-5
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Jak správně na škody a manka / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 16-19
finanční právo
daňové právo
Olšanský, Václav
Sídlo hospodářské činnosti a provozovna pro účely
DPH v nejnovějším rozsudku ESD / Václav
Olšanský, Tomáš Brandejs
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 29-31
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Svědecká výpověď jako důkazní prostředek v
daňovém řízení / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s. 16-22
finanční právo
daňové právo
Morávek, Zdeněk
Obnova řízení jako mimořádný opravný prostředek
v daňovém řízení / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 7-11
finanční právo
daňové právo

Orság, Marek
Kozel zahradníkem / Marek Orság
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 3033
kriminalistika
trestní právo hmotné
daňové právo

Nesnídal, Pavel
Energetická daň v Německu / Pavel Nesnídal
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 11-16
právo životního prostředí
daňové právo
komunitární právo

Pelcl, Luděk, 1962Změny právní formy podle obchodního zákoníku,
účetní a daňové souvislosti. III. část / Luděk Pecl
Účetnictví, Roč. -, č. 9 (2007), s. 5-11
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Technické zhodnocení, oprava a údržba / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s. 15-17
finanční právo
daňové právo

Pilařová, Ivana, 1963Pokyn D-300 k jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení zákona o daních z příjmů v
účetně-daňových příkladech. 2. část, Daň z příjmů
právnických osob a společná ustanovení Ivana
Pilařová
Účetnictví, Roč. -, č. 9 (2007), s. 35-46
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Výdaje (náklady) podle zvláštních zákonů / JIří
Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 12-15
finanční právo
daňové právo

Pitterling, Marcel
Daňová podpora investic fyzických osob do
bytových potřeb / Marcel Pitterling
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 31-33
finanční právo
daňové právo
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Pšenčík, Jiří
Změny sazeb daně z přidané hodnoty a jejich
dopady na zemědělské podnikatele / Jiří Pšenčík,
Jindřiška Kouřilová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 24-27
finanční právo
daňové právo

Tůma, Jan
Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s
Rakouskem / Jan Tůma
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 34-35
finanční právo
daňové právo

Roháček, Michal
Převodní ceny / Michal Roháček
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 8 (2007), s. 13-17
finanční právo
daňové právo

Vančurová, Alena, 1957Zatupování v daňovém řízení / Alena Vančurová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. - , č.
18 (2007), rubrika 9.13
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Samostatné věci movité z hlediska daně z příjmů,
jejich pořizování, provozování a vyřazování / Eva
Sedláková
Účetnictví, Roč. -, č. 9 (2007), s. 47-53
finanční právo
daňové právo

Všetečka, Pavel
K pojmu obecný správce daně ve správním řádu /
Pavel Všetečka
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 27-32
finanční právo
daňové právo
správní právo

Sedláková, Eva, 1949Samostatné věci movité z hlediska daně z příjmů,
jejich pořizování, provozování a vyřazování. [2] /
Eva Sedláková
Účetnictví, Roč. -, č. 10 (2007), s. 37-42
finanční právo
daňové právo

Zůnová, Milena
Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb. I.
část, Služby podléhající zdanění v zemi
poskytovatele / Milena Zůnová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 8 (2007), s. 27-31
finanční právo
daňové právo

Široký, Jan, 1964Evropská komise a společný konsolidovaný základ
daně z příjmů právnických osob / Jan Široký
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s. 35
finanční právo
daňové právo

dějiny
Bačinin, Vladislav Arkad'jevič
U istokov rossijskogo protestantizma / A.V.
Bačinin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2007). s. 20-32
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- Rusko

Šretr, Vladimír
Placení daní a nejstarší nedoplatky daní / Vladimír
Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 16-20
finanční právo
daňové právo

Balyberdin, Jurij Aleksandrovič
Monarchičeskije organizacii Vjatsko-Kamskogo
regiona v period pervoj rossijskoj revoljucii / Ju.A.
Balyberdin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 139-144
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- 1906

Taranda, Petr, 1970K vzájemným souvislostem daňového řízení a
insolvenčního řízení / Petr Taranda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s. 29-34
finanční právo
daňové právo

Berdinskich, Ivan Viktorovič
Specposelency v načale Velikoj Otečestvennoj
vojny / I.V. Berdinskich
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 153-155
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz -- druhá
světová válka
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Brüggemann, Karsten, 1965Estonija i Petrogradskij front graždanskoj vojny v
1918 – 1920 gg. / Karsten Brjuggemann
Voprosy istorii, Roč. -, č. 5 (2007). s. 17-33
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- Estonsko -- občanská
válka

Grúň, Lubomír, 1949Z historie zdanění a daní. [8] / Lubomír Grúň
Daně a finance, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 23-27
právní dějiny
finanční právo
daňové právo
dějiny -- berně -- Rakouská monarchie

Budnikova, Ol'ga Jevgen'jevna
Klemens Metternich na Venskom kongresse. 1815
g. / O.Je. Budnikova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 147-154
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- Rakousko

Ivonin, Jurij Jevgenjevič
Vencel Anton Kaunic / Ju.Je. Ivonin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 27-50
právní dějiny
dějiny -- 18. století -- Rakousko
Jakovleva, Jekatěrina Jakovlevna
Evoljucija gandistskich dviženij v nezavisimoj Indii
v period stanovlenija nacional'noj
gosudarstvennosti / Je.Ja. Jakovlevna
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 127-137
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Indie

Bucharin, Nikolaj Ivanovič
Rossijsko-pol'skije otnošenija v XIX – pervoj
polovině XX v. N.I. Bucharin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 3-16
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- Rusko -- Polsko

Karasev, Sergej Vladimirovič
Imperator Pu I v sovetskom plenu / S.V. Karasev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 120-126
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- Čína

Cvetkov, Vasilij Žanovič
Repressivnoje zakonodatel'stvo belych pravitel'stv /
V.Ž. Cvetkov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 16-26
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko

Kiknadze, Vladimir Georgijevič
Sovetskaja radiorazvedka ob evakuacii Beloj armii
iz Kryma / V.G. Kiknadze
Voprosy istorii, Roč. -, č. 5 (2007). s. 144-149
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- občanská válka

Čurkina, Iskra Vasil'jevna
Pervyje gosudarstvennyje ob"jedinenija slovencev /
I.V. Čurkina
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 126-141
právní dějiny
dějiny -- 7. století -- Slovinsko

Knoll, Vilém, 1977Hrdelní tresty středověkého Chebska a jejich výkon
/ Vilém Knoll
Karlovarská právní revue, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 5663
dějiny -- Čechy
právní dějiny
trestní právo

Dlugoš, Rastislav
Rýnsky spolok a význam jeho existencie pre
ústavné, politické a spoločenské reformy
nemeckých štátov v ňom združených / R. Dlugoš
Právny obzor, Roč. 90, č. 2 (2007), s. 138-160
ústavní právo
ústavní dějiny
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- Německo

Kotenev, Vladimir Aleksejevič
Otvetstvennost' za vojennyje prestuplenija v gody
Pervoj mirovoj vojny / V.A. Kotenev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 138-142
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- vojenství

Džambulatov, Ruslan Temursultanovič
Pogromy 1918 goda v Chasav-Jurte / R.T.
Džambulatov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 143-146
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko – Čečensko

Kovalev, Dmitrij Vladimirovič
Političeskaja diskriminacija krest'janstva v
nepovskoj Rossii / D.V. Kovalev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 5 (2007). s. 139-143
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- hospodářství
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Lapina, Irina Jur'jevna
Zemskoje opolčenije Sankt-Peterburgskoj gubernii
v 1812 godu / I.Ju. Lapina
Voprosy istorii, Roč. -, č. 5 (2007). s. 118-123
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- Rusko

Pavlov, Dmitrij Borisovič
Tribunal'nyj etap sovetskoj sudebnoj sistemy. 1917
– 1922 gg. / D.B. Pavlov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 3-16
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- soudnictví

Ljutov, Lev Nikolajevič
Političeskije nastrojenija provincial'noj intelligencii
v osvěščenii OGPU. 1928 – 1929 gg. / L.N. Ljutov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 107-119
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz

Piljugina, Jelena Jevgen'jevna
Gorodskije komitety oborony Nižnego Povolžja v
Velikoj Otečestvěnnoj vojně 1941 – 1945 gg. / Je.Je
Piljugina
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 130-134
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- druhá světová
válka, 1939-1945

Minc, Michail Michailovič
Predstavlenija vojenno-političeskogo rukovodstva
SSSR o buduščej vojne s Germanijej / M.M. Minc
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 94-104
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- Německo -druhá světová válka

Poljakov, Aleksandr Nikolajevič
Drevnerusskaja civilizacija: osnovy političeskogo
stroja / A.N. Poljakov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2007). s. 50-69
právní dějiny
dějiny -- 9. století -- 10. století -- Rusko

Morozova, Marija Ravil'jevna
Etapy formirovanija social'nogo gosudarstva FRG /
M.R. Morozova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 109-116
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- 20.století -- Německo

Puchovský, Ján
Vecné a záväzkové právo v ríši Inkov / Ján
Puchovský
Právny obzor, Roč. 90, č. 2 (2007), s. 161-172
právní dějiny
dějiny -- Peru -- Incká říše

Muchametdinov, Rafael' Fardijevič
Tataro-baškirskij vopros v 1917 godu / R.F.
Muchametdinov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 135-138
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko

Romanova, Marina Ibragimovna
Britanskije vigi i bor'ba severoamerikanskich
kolonij za nezavisimosť (1760-e gg.) / M.I.
Romanova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 117-125
právní dějiny
dějiny -- 18. století -- Spojené státy americké -Velká Británie

Muchametov, Farit Fedorovič
Mongol'skaja «Jasa» i jejo rol' v sisteme
obščestvennych otnošenij imperii Čingischana /
F.F. Muchametov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 5 (2007). s. 150-155
právní dějiny
dějiny -- 13. století -- Mongolové

Sacharov, Andrej Nikolajevič, 1930Razmyšlenija o russko-japonskoj vojně 1904 –
1905 gg. / A.N. Sacharov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 3-15
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- Japonsko -- ruskojaponská válka (1904-1905)

Nikitin, Stanislav Aleksandrovič
Imperatorskoje Russkoje istoričeskoje obščestvo /
S.A. Nikitin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2007). s. 3-19
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- Rusko

Stankov, Nikolaj Nikolajevič
Mjunchenskij putč 1923 g. i Čechoslovakija / N.N.
Stankov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 152-158
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Německo – Československo

Ottow, Raimund
Die Debatte über Kirche, Recht und Souverenität zu
Beginn der englischen Reformation / Raimund
Ottow
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Roč. 92,
č. 4 (2006), s. 478-504
dějiny -- 16. století -- Anglie
právní dějiny
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devizové právo

Strogova, Jekaterina Aleksejevna
Kitajskije migranty v Jakutii (konec XIX – 30-je
gody XX v.) / Je.A. Strogova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2007). s. 135-142
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko

Kališ, Roman
Vývoj mezinárodního investování a právní úpravy
mezinárodní ochrany investic / Roman Kališ
Právní fórum, Roč. 4, č. 6 (2007), s. 200-206
finanční právo
devizové právo

Švec, Irina Vital'jevna
Projekty vserossijskoj vlasti na Ufimskom
gosudarstvennom soveščanii 1918 g. / I.V. Švec
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 98-108
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko

družstevní právo
Dvořák, Tomáš, 1975Správa družstevních domů / Tomáš Dvořák
Právní fórum, Roč. 4, č. 8 (2007), s. 279-287
občanské právo hmotné
družstevní právo

Tauchen, Jaromír
Prosazení vůdcovského principu ve státním aparátu
Třetí říše / Jaromír Tauchen
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 2
(2007), s. 159-164
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Německo

Sokol, Tomáš, 1951Odpovědnost členů statutárních orgánů dle
trestního zákona / Tomáš Sokol
Právní rádce, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 37-44
trestní právo hmotné
obchodní společnosti
družstevní právo

Vojáček, Ladislav, 1952Od J. E. Purkyně k zahájení přednášek v nové
budově brněnské právnické fakulty / Ladislav
Vojáček
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 70-76
právní dějiny
dějiny -- školství -- Morava

ekologie
Buchar, Jindřich
Vytvoření nezbytných předpokladů k přípravě a
realizaci ekologických projektů, upozornění na
potřebné řešení rizik ve veřejné správě / Jindřich
Buchar
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 18-24
ekologie

Vojáček, Ladislav, 1952Právnické fakulty v právní úpravě meziválečného
Československa / Ladislav Vojáček
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 2
(2007), s. 147-158
Ladislav Vojáček
dějiny -- školství -- 20.století -- Československo

ekonomie
Ivanová, Kateřina, 1955Ekonomické aspekty v řídící práci zdravotníka /
Kateřina Ivanová, Jaroslav Zlámal
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 5 (2007), s. 20-25
zdravotnické právo
ekonomie

Ždanova, Irina Anatol'jevna
Problema federativnogo ustrojstva gosudarstva v
Fevral'skoj revoljucii 1917 g. / I.A. Ždanova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 17-28
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko

environmentální politika
Žil'cov, Konstantin Vjačeslavovič
Social'nyj status generala v Rossii v načale XX v. /
K.V. Žil'cov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 156-160
právní dějiny
dějiny -- 20.století – Rusko

Hadrabová, Alena
Možnosti účasti veřejnosti na rozhodování o věcech
týkajících se životního prostředí v České republice /
Alena Hadrabová
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 3 (2007), s. 2-9
právo životního prostředí
environmentální politika
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Burian Ondřej
Nájemní vztahy z pohledu zákona o DPH / Ondřej
Burian
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. - , č.
19 (2007), rubrika 3.17
finanční právo
daňové právo

finanční právo
Baldauf, Uwe
Besteuerung ausländischer Künstler auf dem
neuesten Stand : eine Neuregelung der
Abzugsbesteuerung nach § 50a EStG erscheint
unabwendbar / Uwe Baldauf
Zeitschrift für Kommunalfinanzen, Roč. 57, č. 8
(2007), s. 169-176
finanční právo
daňové právo

Burian Ondřej
Nájemní vztahy z pohledu zákona o daních z příjmů
/ Ondřej Burian
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. - , č.
20 (2007), rubrika 2.5
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957DPH při pořádání kongresů, výstav a veletrhů /
Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 24-28
finanční právo
daňové právo

Cesta Slovinska za eurem : přechod na euro proběhl
hladce díky úspěšnému naplánování a provedení /
(jpc)
Bankovnictví, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 10-11
finanční právo
měnové právo

Benda, Václav, 1957DPH u dovozu a vývozu zboží / Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s. 7-11
finanční právo
daňové právo

Doležalová, Marcela
Vývoj sankčního systému při správě daní / Marcela
Doležalová, Alena Kohoutková
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 46-48
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957DPH u dovozu a vývozu zboží. (2.) / Vávlav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 20-24
finanční právo
daňové právo

Drábová, Milena
Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb. 2.
část / Milena Drábová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 19-23
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Daňová reforma jako součást schváleného zákona o
stabilizaci veřejných rozpočtů / Pavel Běhounek
Účetnictví, Roč. -, č. 10 (2007), s. 43-47
finanční právo
daňové právo

Drbohlav, Josef
Daňové a nedaňové výdaje / Josef Drbohlav
Účetnictví, Roč. -, č. 10 (2007), s. 48-51
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Podnikající důchodce z hlediska daní a pojištění /
Ivan Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s. 7-11
finanční právo
daňové právo

Dubšeková, Lenka
Dokazování v daňovém řízení / Lenka Hrstková
Dubšeková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 28-32
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Daňové souvislosti podnikání přes internet / Ivan
Brychta
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 8 (2007), s. 3-6
finanční právo
daňové právo

Eliáš Antonín
Změna rozpočtového určení daní : rozhovor s
náměstkem ministra financí, Ing. Eduardem
Janotou
Obec a finance, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 18-19
finanční právo
rozpočtové právo
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Fitříková, Dagmar, 1959Dodání a pořízení nových dopravních prostředků v
rámci Evropského společenství / Dagmar Fitříková,
Dagmar Procházková
Účetnictví, Roč. -, č. 10 (2007), s. 14-21
finanční právo
daňové právo

Holubová, Olga
Kdo (ne)bude platit nové ekologické daně? / Olga
Holubová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 19-21
finanční právo
daňové právo

Geleti, Jan
Zvláštnosti mezinárodní spolupráce při vymáhání
finančních pohledávek / Jan Geleti
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s. 26-30
finanční právo
daňové právo

Holubová, Olga
Přeměny společností a operace s podnikem / Olga
Holubová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. - , č.
17 (2007), rubrika 3.16
finanční právo
daňové právo

Geleti, Jan
Zvláštnosti mezinárodní spolupráce při vymáhání
finančních pohledávek. (2.) / Jan Geleti
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 32-34
finanční právo
daňové právo

Holubová, Olga
Osvobození služeb jako protihodnoty členského
příspěvku / Olga Holubová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s. 18-22
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978Zdanění firem ve světě / Petr Gola
Daně a finance, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 21-23
finanční právo
daňové právo

Chojna-Duch, ElŜbieta
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych jako
pierwszy etap ich reformy / ElŜbieta Chojna-Duch
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 7 (2007), s. 47-56
finanční právo
rozpočtové právo

Grúň, Lubomír, 1949Trestnoprávne sankcie za porušenie noriem
finančného práva / Lubomír Grúň
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 224-231
trestní právo hmotné
finanční právo
penologie

Kališ, Roman
Vývoj mezinárodního investování a právní úpravy
mezinárodní ochrany investic / Roman Kališ
Právní fórum, Roč. 4, č. 6 (2007), s. 200-206
finanční právo
devizové právo
Kincl, Michael, 1974Změny v investičních pobídkách / Michael Kincl
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s. 23-25
finanční právo
rozpočtové právo

Grúň, Lubomír, 1949Z historie zdanění a daní. [8] / Lubomír Grúň
Daně a finance, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 23-27
právní dějiny
finanční právo
daňové právo
dějiny -- berně -- Rakouská monarchie

Kögel, Andreas
Die Strafbarkeit des „Finanzagenten“ bei
vorangegangenem Computerbetrug durch
„Phishing“ / Andreas Kögel
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 6 (2007), s. 206-211
trestní právo hmotné
finanční právo

Hájek, Václav
Daň z nemovitostí a využití možnosti obcí zvýšit
její sazby a výnosy / Václav Hájek
Obec a finance, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 22-23
finanční právo
rozpočtové právo
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Macháček, Ivan
Vklad tichého společníka a podíl na zisku a ztrátě z
podnikání / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 1-7
finanční právo
daňové právo

Kořínek, Miloš
Příjmy z pronájmu nemovitostí a výpočet příjmů
spoluvlastníků / Miloš Kořínek
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 17-18
finanční právo
daňové právo
Králová, Daniela
Flexibilní formy zaměstnávání a jejich daňové
souvislosti / Daniela Králová
Právní rádce, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 28-30
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví.
(2.) / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s. 12-14
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Zálohy a příjmy ze zahraničí / Pavel Kyselák
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 9-12
finanční právo
daňové právo

Machala, Karel
Slovinsko je třináctou zemí s eurem / (km)
Bankovnictví, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 8-10
finanční právo
měnové právo

Kyselák, Pavel
Nová smlouva s Rakouskem / Pavel Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 8 (2007), s. 18-26
finanční právo
daňové právo

Machala, Karel
Slovinské banky a jejich rizika po přechodu na euro
/ (km)
Bankovnictví, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 12-13
finanční právo
měnové právo

Ledvinková, Jana
DPH a cizí měna v oblasti služeb ve vztahu k EU a
třetím zemím / Jana Ledvinková
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. - , č.
17 (2007), rubrika 3.27
finanční právo
daňové právo

Machala, Karel
Tradiční platební systémy stále vládnou internetu /
Karel Machala
Bankovnictví, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 8-9
finanční právo
měnové právo

Ledvinková, Jana
DPH a cizí měna v oblasti služeb ve vztahu k EU a
třetím zemím. (2. část) / Jana Ledvinková
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. - , č.
18 (2007), rubrika 3.28
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Půjčky, úvěry, úroky a daň z příjmů / Helena
Machová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 60-61
finanční právo
daňové právo
Machová, Helena
Souvislost daňových výdajů a zdanitelných příjmů /
Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 24-26
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Bytová problematika v zákonu o daních z příjmů /
Ivan Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 45-53
finanční právo
daňové právo
Macháček, Ivan
Daňová a hospodářská kartotéka / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s.1-6
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Úmrtí podnikatele a daň z příjmů / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s. 11-16
finanční právo
daňové právo
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Mössmer, Doris
Gesetzliche oder gefühlte Ermittlungskompetenz
der FKS-Dienststellen in Steuerstrafsachen? / Doris
Mössmer, Herman Moosburger
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 2 (2007), s. 55-59
trestní právo hmotné
finanční právo
pracovní právo

Matz, Jürgen
Abschied vom Kommunalkredit? / Jürgen Matz
Zeitschrift für Kommunalfinanzen, Roč. 57, č. 9
(2007), s. 198-203
finanční právo -- Německo
daňové právo
Mikulecká, Mária
Autorské honoráře z pohledu DPH / Mária
Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 22-23
finanční právo
daňové právo

Netolický, Martin
Zařadíme spotřební daně do systému rozpočtového
určení výnosů daní územním celkům? / Martin
Netolický
Obec a finance, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 20
finanční právo
rozpočtové právo

Mikulecká, Mária
Příspěvkové organizace a DPH / Mária Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s.1-6
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Jak správně na škody a manka / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 16-19
finanční právo
daňové právo

Mirčevská, Dalimila
Převod obchodního podílu na kapitálové
společnosti / Dalimila Mirčevská
Daně a finance, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 3-14
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Reklama, reprezentace, sponzoring a dary z
pohledu zákona o daních z příjmů / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s. 22-26
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Obnova řízení jako mimořádný opravný prostředek
v daňovém řízení / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 7-11
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Technické zhodnocení, oprava a údržba / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s. 15-17
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Pozemky z pohledu daně z příjmů / Zdeněk
Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 1-5
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Výdaje (náklady) podle zvláštních zákonů / JIří
NIgrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 12-15
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Svědecká výpověď jako důkazní prostředek v
daňovém řízení / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s. 16-22
finanční právo
daňové právo

Olšanský, Václav
Sídlo hospodářské činnosti a provozovna pro účely
DPH v nejnovějším rozsudku ESD / Václav
Olšanský, Tomáš Brandejs
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 19
(2007), s. 29-31
finanční právo
daňové právo
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Sedláková, Eva, 1949Samostatné věci movité z hlediska daně z příjmů,
jejich pořizování, provozování a vyřazování / Eva
Sedláková
Účetnictví, Roč. -, č. 9 (2007), s. 47-53
finanční právo
daňové právo

Pelcl, Luděk, 1962Změny právní formy podle obchodního zákoníku,
účetní a daňové souvislosti. III. část / Luděk Pecl
Účetnictví, Roč. -, č. 9 (2007), s. 5-11
finanční právo
daňové právo
Pikora, Vladimír
Přijetí eura ve střední Evropě / Vladimír Pikora
Bankovnictví, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 21
finanční právo
měnové právo

Sedláková, Eva, 1949Samostatné věci movité z hlediska daně z příjmů,
jejich pořizování, provozování a vyřazování. [2] /
Eva Sedláková
Účetnictví, Roč. -, č. 10 (2007), s. 37-42
finanční právo
daňové právo

Pilařová, Ivana, 1963Pokyn D-300 k jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení zákona o daních z příjmů v
účetně-daňových příkladech. 2. část, Daň z příjmů
právnických osob a společná ustanovení Ivana
Pilařová
Účetnictví, Roč. -, č. 9 (2007), s. 35-46
finanční právo
daňové právo

Široký, Jan, 1964Evropská komise a společný konsolidovaný základ
daně z příjmů právnických osob / Jan Široký
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s. 35
finanční právo
daňové právo

Pitterling, Marcel
Daňová podpora investic fyzických osob do
bytových potřeb / Marcel Pitterling
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 31-33
finanční právo
daňové právo

Šretr, Vladimír
Placení daní a nejstarší nedoplatky daní / Vladimír
Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 16-20
finanční právo
daňové právo

Pšenčík, Jiří
Změny sazeb daně z přidané hodnoty a jejich
dopady na zemědělské podnikatele / Jiří Pšenčík,
Jindřiška Kouřilová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 24-27
finanční právo
daňové právo

Taranda, Petr, 1970K vzájemným souvislostem daňového řízení a
insolvenčního řízení / Petr Taranda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 18
(2007), s. 29-34
finanční právo
daňové právo

Reinoha, Marek
Oprávněný hospodářský subjekt / Marek Reinoha
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 8 (2007), s. 32-33
finanční právo

Tůma, Jan
Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s
Rakouskem / Jan Tůma
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 34-35
finanční právo
daňové právo

Reinoha, Marek
Autonomní celní suspenze a celní kvóty / Marek
Reinoha
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 9 (2007), s. 33-34
finanční právo

Vančurová, Alena, 1957Zatupování v daňovém řízení / Alena Vančurová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. - , č.
18 (2007), rubrika 9.13
finanční právo
daňové právo

Roháček, Michal
Převodní ceny / Michal Roháček
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 8 (2007), s. 13-17
finanční právo
daňové právo
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Protivinský, Miroslav, 1924K některým aspektům hospodářské kriminality /
Miroslav Protivinský
Kriminalistika, Roč. 40, č. 2 (2007), s. 128-131
kriminologie
kriminalistika
forenzní psychologie

Všetečka, Pavel
K pojmu obecný správce daně ve správním řádu /
Pavel Všetečka
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 27-32
finanční právo
daňové právo
správní právo

Tůmová, Štěpánka
Sérioví vrazi / Štěpánka Tůmová
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 3941
kriminalistika
forenzní psychologie

Vývoj zadluženosti – samospráva hospodaří
odpovědněji než stát
Obec a finance, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 48-49
finanční právo
rozpočtové právo

institucionální právo Evropských společenství

Weber, Till
Ist die angelsächsische Rechnungslegung im
deutschen Strafrecht angekommen? / Till Weber
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 8 (2007), s. 284-292
trestní právo hmotné -- Německo
finanční právo

Pítrová, Lenka, 1954Ke koncepci "oboustranné flexibility" / Lenka
Pítrová
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 8 (2007), s. 6-7
institucionální právo Evropských společenství

Zůnová, Milena
Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb. I.
část, Služby podléhající zdanění v zemi
poskytovatele / Milena Zůnová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 8 (2007), s. 27-31
finanční právo
daňové právo

kanonické právo
Duda, Ján, 1960Porovnanie trestného práva Slovenskej republiky a
trestného práva Katolíckej cirkvi / Ján Duda
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1477-1498
trestní právo
církevní právo
kanonické právo

forenzní psychologie
Hrazdíra, Dušan
Budeme svědky školní střelby i u nás? / Dušan
Hrazdíra
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 3-5
kriminologie
trestní právo
forenzní psychologie

komunitární právo
Antoš, Marek, 1979Právo na svobodné volby v Evropské úmluvě o
lidských právech a jeho vztah k českému
volebnímu zákonodárství / Marek Antoš
Jurisprudence, Roč. 16, č. 4 (2007), s. 3-18
ústavní právo
komunitární právo

Netík, Karel, 1948Je třeba znalců z oboru psychologie v trestním
řízení? / Karel Netík, Daria Netíková
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 41-43
trestní právo procesní
forenzní psychologie

Anttonen, Karoliina
Breathing life into the carbon market: legal
frameworks of emissions trading in Europe /
Karoliina Anttonen, Michael Mehling, Karl
Upston-Hooper
European environmental law review, Roč. 16, č. 4
(2007), s. 96-115
právo životního prostředí
komunitární právo

Protivinský, Miroslav, 1924Analýza řeči / Miroslav Protivinský
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 4748
kriminalistika
forenzní psychologie
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[Rozsudek Soudního dvora ES ve věci C-176/05
KVZ retec] / Soudní dvůr ES ; Martin Smolek
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 26-32
právo životního prostředí
komunitární právo

Čech, Petr, 1975Směrnice ES odstartovala reformu úpravy výkonu
akcionářských práv / Petr Čech
Právní zpravodaj, Roč. 8. č. 9 (2007), s. 1, 3-6
obchodní právo
komunitární právo

Štefko, Martin
Požadavky na náhradu mzdy po dobu pracovní
neschopnosti vyplývající z komunitárního práva /
Martin Štefko
Práce a mzda, Roč. 55, č. 7 (2007), s. 41-44
pracovní právo individuální
komunitární právo

Černý, Robert
Důležitý posun v oblasti evropeizace trestního
práva : rozsudek ESD č. C-176/2003 / Robert
Černý
Právní fórum, Roč. 3, č. 6 (2006), s. 69-74 přílohy
Trestní právo
trestní právo
komunitární právo

Tkáčiková, Jana
Nová komunitární právní úprava ekologického
zemědělství / Jana Tkáčiková
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 3 (2007), s. 15-17
právo životního prostředí
zemědělské právo
komunitární právo

Gola, Petr, 1978Energie v EU pod drobnohledem / Petr Gola
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 8-10
právo životního prostředí
komunitární právo

Tomášek, Michal, 1963Předvídatelná trestnost – mez eurokonformního
výkladu trestního práva / Michal Tomášek
Právní rádce, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 46-48
trestní právo hmotné
komunitární právo

Gyárfáš, Juraj
Prvky ústavnosti v európskom práve / Juraj Gyárfáš
Právny obzor, Roč. 90, č. 2 (2007), s. 173-185
ústava
komunitární právo
Kratochvíl, Vladimír, 1948Trestněprávní rozměr smlouvy o Ústavě pro Evropu
a jeho význam pro evropské trestní právo: rakouské
zkušenosti / Vladimír Kratochvíl
Právník, Roč. 146, č. 3 (2007), s. 274-314
trestní právo -- Rakousko
komunitární právo

Tomášek, Michal, 1963Zamyšlení nad měnící se funkcí rámcových
rozhodnutí EU / Michal Tomášek
Právník, Roč. 146, č. 4 (2007), s. 361-376
komunitární právo
Valdhans, Jiří
Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti
evropského justičního prostoru ve věcech civilních.
Část VI, Nařízení Brusel I ve světle judikatury
Evropského soudního dvora / Jiří Valdhans,
Kateřina Říhová
Právní fórum, Roč. 4, č. 7 (2007), s. 233-240
občanské právo procesní
komunitární právo
mezinárodní právo soukromé

Lyčka, Martin
Rien va plus – právní úprava loterií v Evropské unii
a aplikace těchto zásad na právní úpravu v České
republice / Martin Lyčka
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 16 (2007), s. 586-597
občanské právo hmotné
komunitární právo
Nesnídal, Pavel
Energetická daň v Německu / Pavel Nesnídal
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 11-16
právo životního prostředí
daňové právo
komunitární právo

Watson, Eluned
The implementation of the WEEE Directive in the
UK – a critical analysis / Eluned Watson, Georgina
Crowhurst
European environmental law review, Roč. 16, č. 6
(2007), s. 163-175
právo životního prostředí -- Velká Británie
komunitární právo

Pelikánová, Irena, 1949Aktuální otázky obligačního práva a jeho
kodifikace v evropském i českém kontextu / Irena
Pelikánová
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 18 (2007), s. 656-669
občanské právo hmotné
komunitární právo
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Eurozatykač prošel u Ústavního soudu / Ústavní
soud ČR ; Jiří Zemánek
Jurisprudence, Roč. 16, č. 2 (2007), s. 44-50
ústavní právo
ústavní soudnictví
komunitární právo

Jursa, Jaroslav
Sedmnáct podvodníků obralo stát o 53 milionů /
Jaroslav Jursa
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 1521
kriminalistika
trestní právo procesní
daňové právo

konkurz a vyrovnání

Knižátek, Miroslav
Nevyjasněné okolnosti smrti šampiona / Miroslav
Knižátek
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 2328
kriminalistika
soudní lékařství

Krčmář, Zdeněk, 1964Náhrada pracovní renty ve světle konkursního
práva / Zdeněk Krčmář
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 16 (2007), s. 603-605
konkurz a vyrovnání
Šanta, Ján
Hodnota pohľadávky v konkurznom konaní a výška
škody v konaní trestnom / Ján Šanta
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 73-76
trestní právo hmotné
konkurz a vyrovnání

Kratochvíl, Vladimír, 1948Terorismus v platném a budoucím trestním právu
České republiky / Vladimír Kratochvíl
Kriminalistika, Roč. 40, č. 2 (2007), s. 81-99
kriminalistika
trestní právo hmotné

kriminalistika
Bendl, Petr
DVI týmy v Evropě / Petr Bendl, Alexander Pilin
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 4247
kriminalistika

Mareš, Josef
Loupežná vražda, nebo sebevražda? / Josef Mareš
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 610
kriminalistika

Blatný, Petr
Potápění ve službách Policie České republiky / Petr
Blatný, Jaromír Dřímal
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 5759
kriminalistika

Matoušek, Vladimír
Pláštěnka od vraha / Vladimír Pláštěnka
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 614
kriminalistika
trestní právo procesní
Ondráček, Zdeněk
Když alkohol zabíjí / Zdeněk Ondráček
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 1114
kriminalistika

Čadský, Ladislav
Mrtvý kabel zabíjel / Ladislav Čadský, Pavel
Zikmund
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 2225
kriminalistika

Orság, Marek
Kozel zahradníkem / Marek Orság
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 3033
kriminalistika
trestní právo hmotné
daňové právo

Myorelaxancia z pohledu kriminalistiky / Ladislav
Hess ... [et al.]
Kriminalistika, Roč. 40, č. 2 (2007), s. 100-113
kriminalistika
zdravotnické právo
soudní lékařství

Polívka, Lubomír
Neletální zbraně a jejich možné využití v boji proti
terorismu / Lubomír Polívka
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 6567
kriminalistika

18

Šimek, Milan
Neobvyklý manželský trojúhelník / Milan Šimek
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 2629
kriminalistika

Protivinský, Miroslav, 1924Údery mezinárodnímu organizovanému obchodu s
drogami / Miroslav Protivinský
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 3436
kriminalistika
Protivinský, Miroslav, 1924Lze měřit pracovní vytížení jednotlivých
kriminalistů? / Miroslav Protivinský
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 5455
kriminalistika

Tesařík, Josef
Bilance roku 2006 na silnicích České republiky,
aneb, Kterak „body“ zachránily 137 lidských životů
/ Josef Tesařík
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 6064
kriminalistika

Protivinský, Miroslav, 1924Objasňování příčin násilných úmrtí / Miroslav
Protivinský, Jiří Štefan
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 2932
kriminalistika

Tůmová, Štěpánka
Sérioví vrazi / Štěpánka Tůmová
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 3941
kriminalistika
forenzní psychologie

Protivinský, Miroslav, 1924Analýza řeči / Miroslav Protivinský
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 4748
kriminalistika
forenzní psychologie

Viktoryová, Jana
Zamyslenie nad taktikou vykonania vyšetrovacieho
pokusu / Jana Viktoryová, Ján Zanovit
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 4146
trestní právo procesní
kriminalistika

Protivinský, Miroslav, 1924K některým aspektům hospodářské kriminality /
Miroslav Protivinský
Kriminalistika, Roč. 40, č. 2 (2007), s. 128-131
kriminologie
kriminalistika
forenzní psychologie

kriminologie
Horváthová, Alena
Patologické hráčstvo v SR ako jeden z negatívnych
spoločenských javov (fenomenológia
hospitalizovaných gamblerov) / Alena Horváthová,
Eva Mamojková
Kriminalistika, Roč. 40, č. 2 (2007), s. 132-145
kriminologie -- Slovensko

Rohanová, Lenka
Životní prostředí z pohledu vnitra / Lenka
Rohanová
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 3-5
kriminalistika
trestní právo hmotné
správní právo

Hrazdíra, Dušan
Budeme svědky školní střelby i u nás? / Dušan
Hrazdíra
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 3-5
kriminologie
trestní právo
forenzní psychologie

Straus, Jiří, 1954Historie kriminalistické metody - odorologie / Jiří
Straus, František Vavera
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 5962
kriminalistika

Chromík, Anton
Holandský model právnej úpravy drogovej
kriminality a jeho účinnosť / Anton Chromík
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 48-57
trestní právo -- Nizozemsko
kriminologie
správní právo

Šachl, Jindřich, 1944Co přinese zvýšení rychlosti na dálnici / Jindřich
Šachl
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 3940
kriminalistika
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Machala, Karel
Slovinské banky a jejich rizika po přechodu na euro
/ (km)
Bankovnictví, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 12-13
finanční právo
měnové právo

Linhartová, Kateřina
Boj s obchodem s lidmi – mezinárodněprávní
rámec / Kateřina Linhartová
Právník, Roč. 146, č. 4 (2007), s. 377-391
trestní právo hmotné
kriminologie
mezinárodní právo veřejné

Machala, Karel
Tradiční platební systémy stále vládnou internetu /
Karel Machala
Bankovnictví, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 8-9
finanční právo
měnové právo

Marešová, Alena
K příčinám a podmínkám kriminality mládeže /
Alena Marešová
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 23-26
kriminologie

Pikora, Vladimír
Přijetí eura ve střední Evropě / Vladimír Pikora
Bankovnictví, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 21
finanční právo
měnové právo

Protivinský, Miroslav, 1924K některým aspektům hospodářské kriminality /
Miroslav Protivinský
Kriminalistika, Roč. 40, č. 2 (2007), s. 128-131
kriminologie
kriminalistika
forenzní psychologie

mezinárodní právo soukromé

Protivinský, Miroslav, 1924Potírání kriminality řídit „řemeslně“ / Miroslav
Protivinský
Kriminalistika, Roč. 40, č. 2 (2007), s. 149-153
kriminologie -- Německo

Ahlbrecht, Heiko
§ 34 abs. 4 AWG – vom Verbrechenstatbestand
zum Vergehen, auch rückwirkend / Heiko
Ahlbrecht
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 3 (2007), s. 85-88
trestní právo
mezinárodní právo soukromé
právo mezinárodního obchodu

Říha, Michal
K problematice organizované kriminality / Michal
Říha
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 6-22
trestní právo hmotné
trestní právo procesní
kriminologie

Valdhans, Jiří
Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti
evropského justičního prostoru ve věcech civilních.
Část VI, Nařízení Brusel I ve světle judikatury
Evropského soudního dvora / Jiří Valdhans,
Kateřina Říhová
Právní fórum, Roč. 4, č. 7 (2007), s. 233-240
občanské právo procesní
komunitární právo
mezinárodní právo soukromé

Tůmová, Jana
Výsledky provedeného dotazníkového výzkumu
zaměřeného na osoby odsouzené k trestu odnětí
svobody na doživotí / Jana Tůmová
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 33-38
trestní právo hmotné
penologie
kriminologie

mezinárodní právo veřejné

měnové právo

Antipenko, V. F.
Realizacija otvetstvennosti za terrorizm putem
sozdanija sistemy meždunarodnogo ugolovnogo
pravosudija / V.F. Antipenko
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 6 (2007), s. 85-93
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Cesta Slovinska za eurem : přechod na euro proběhl
hladce díky úspěšnému naplánování a provedení /
(jpc)
Bankovnictví, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 10-11
finanční právo
měnové právo
Machala, Karel
Slovinsko je třináctou zemí s eurem / (km)
Bankovnictví, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 8-10
finanční právo
měnové právo

20

Davala, Michal
Vplyv spravodajskej procedúry Výboru OSN pre
ľudské práva na legislatívný vývoj v Slovenskej
republike / M. Davala
Právny obzor, Roč. 89, č. 6 (2006), s. 515-527
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kalamkarjan, R. A.
Sovet Bezopasnosti OON i Meždunarodnyj Sud
OON: vklad v delo obespečenija meždunarodnoj
bezopasnosti i pravoporjadka / R.A. Kalamkarjan
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 6 (2007), s. 74-84
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Gross, Aeyal M.
Human proportions: are human rights the emperor's
new clothes of international law of occupation? /
Aeyal M. Gross
European journal of international law, Roč. 18, č. 1
(2007), s. 1-35
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Klanduch, Peter
Rekodifikácia Trestného zákona vo svetle
ustanovení Rímského štatútu Medzinárodného
trestného súdu / Peter Klanduch
Justičná revue, Roč. 59, č. 3 (2007), s. 331-355
trestní právo hmotné
mezinárodní právo veřejné
Kotljar, V. S.
Meždunarodnoje pravo i fenomen "cvetnych
revolucij" v stranach SNG / V.S. Kotljar
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 5 (2007), s. 71-76
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Haller, Bruno
The admission of Ukraine to the Council of Europe:
the role of the parliamentary assembly / Bruno
Haller
Human rights law journal, Roč. 27, č. 9-12 (2006),
s. 341-359
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kratochvíl, Jan
Římský statut Mezinárodního trestního soudu není
v rozporu s ústavou / Jan Kratochvíl
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 15 (2007), s. 537-543
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Hodás, Milan
Principy právneho štátu a boj proti terorizmu /
Milan Hodás
Právny obzor, Roč. 89, č. 6 (2006), s. 528-535
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Linhartová, Kateřina
Boj s obchodem s lidmi – mezinárodněprávní
rámec / Kateřina Linhartová
Právník, Roč. 146, č. 4 (2007), s. 377-391
trestní právo hmotné
kriminologie
mezinárodní právo veřejné

Hoppe, Carsten
Implementation of LaGrand and Avena in Germany
and the United States: exploring a transatlantic
divide in search of a uniform interpretation of
consular rights / Carsten Hoppe
European journal of international law, Roč. 18, č. 2
(2007), s. 317-336
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Mowbray, Alastair R.
An examination of the work the Grand Chamber of
the European Court of Human Rights / Alastair R.
Mowbray
Public law, Roč. - , č. autumn (2007), s. 507-528
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Jelínek, Leoš
Zneužití civilního letadla k provedení teroristického
útoku : právní aspekty použití vojenských
prostředků k jeho zamezení / Leoš Jelínek
Právní fórum, Roč. 4, č. 5 (2007), s. 186-190
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Mrázek, Josef
Suverenita státu a mezinárodní právo / Josef
Mrázek
Právník, Roč. 146, č. 7 (2007), s. 729-767
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Joyner, Christopher C., 1948Countering nuclear terrorism: a conventional
response / Christopher C. Joyner
European journal of international law, Roč. 18, č. 2
(2007), s. 225-251
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
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Frinta, Ondřej
Osvojení (nejen) v návrhu nového OZ / Ondřej
Frinta
Právník, Roč. 146, č. 9 (2007), s. 961-972
občanské právo hmotné
rodinné právo

Růžička, Miroslav
Zákaz diskriminace podle Evropské úmluvy na
ochranu lidských práv a základních svobod /
Miroslav Růžička
Právník, Roč. 146, č. 6 (2007), s. 627-662
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Lyčka, Martin
Rien va plus – právní úprava loterií v Evropské unii
a aplikace těchto zásad na právní úpravu v České
republice / Martin Lyčka
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 16 (2007), s. 586-597
občanské právo hmotné
komunitární právo

Sivakumaran, Sandesh
Sexual violence against men in armed conflict /
Sandesh Sivakumaran
European journal of international law, Roč. 18, č. 2
(2007), s. 253-276
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Pelikánová, Irena, 1949Aktuální otázky obligačního práva a jeho
kodifikace v evropském i českém kontextu / Irena
Pelikánová
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 18 (2007), s. 656-669
občanské právo hmotné
komunitární právo

Vermeer-Künzli, Annemarieke
As if: the legal fiction in diplomatic protection /
Annemarieke Vermeer-Künzli
European journal of international law, Roč. 18, č. 1
(2007), s. 37-68
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Spáčil, Jiří, 1953Vypořádání společného jmění manželů v soudním
řízení / Jiří Spáčil, Jan Dvořák
Právní fórum, Roč. 4, č. 7 (2007), s. 247-258
občanské právo procesní
občanské právo hmotné

občanské právo
Hanuš, Libor
K míře závaznosti soudní judikatury / Libor Hanuš
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 16 (2007), s. 575-582
občanské právo

Svoboda, Karel
Procesní nedůslednosti soudů ve sporech o
vypořádání společného jmění manželů / Karel
Svoboda
Právní fórum, Roč. 4, č. 7 (2007), s. 259-262
občanské právo procesní
občanské právo hmotné

občanské právo hmotné
Dostál, Ondřej, 1979Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve
zdravotnictví / Ondřej Dostál
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 74-79
trestní právo
občanské právo hmotné
zdravotnické právo

občanské právo procesní
Chalupa, Luboš, 1962Změna žaloby a stavení promlčení / Luboš Chalupa
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 6 (2007), s. 9-10
občanské právo procesní

Dvořák, Tomáš, 1975Správa družstevních domů / Tomáš Dvořák
Právní fórum, Roč. 4, č. 8 (2007), s. 279-287
občanské právo hmotné
družstevní právo

Loebl, Zbyněk
K zákonné úpravě elektronizace některých
procesních úkonů / Zbyněk Loebl, Barbora
Procházková
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 7 (2007), s. 10-12
občanské právo procesní

Dvořák, Tomáš, 1975Několik úvah k právní úpravě vlastnictví bytů a
nebytových prostorů de lege ferenda / Tomáš
Dvořák
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 18 (2007), s. 669-674
občanské právo hmotné

Spáčil, Jiří, 1953Vypořádání společného jmění manželů v soudním
řízení / Jiří Spáčil, Jan Dvořák
Právní fórum, Roč. 4, č. 7 (2007), s. 247-258
občanské právo procesní
občanské právo hmotné
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Csach, Kristián
Miesto dispozitívnych a kogentných právnych
noriem (nielen) v obchodnom práve. II. časť,
Rozbor dispozitívnych noriem a vybraných
problémov (nielen) Obchodného zákonníka / K.
Csach
Právny obzor, Roč. 90, č. 3 (2007), s. 247-259
obchodní právo

Spáčil, Jiří, 1953"Určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky"
(§153 odst. 2 o.s.ř.) : s přihlédnutím k právu
nezbytné cesty a k povinnosti oplotit pozemek / Jiří
Spáčil
Právní fórum, Roč. 4, č. 8 (2007), s. 288-292
občanské právo procesní
Svoboda, Karel
Procesní nedůslednosti soudů ve sporech o
vypořádání společného jmění manželů / Karel
Svoboda
Právní fórum, Roč. 4, č. 7 (2007), s. 259-262
občanské právo procesní
občanské právo hmotné

Čech, Petr, 1975Směrnice ES odstartovala reformu úpravy výkonu
akcionářských práv / Petr Čech
Právní zpravodaj, Roč. 8. č. 9 (2007), s. 1, 3-6
obchodní právo
komunitární právo

Svoboda, Karel
Limity aktivního dokazování soudem. Může si soud
v civilním řízení dokazovat, co chce? / Karel
Svoboda
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 15 (2007), s. 562-565
občanské právo procesní

Chovancová, Katarína 1974Úverové zmluvy podľa nemeckého práva / Katarína
Chovancová
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 16, č. 6
(2007), s. 13-18
obchodní právo -- Německo

Valdhans, Jiří
Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti
evropského justičního prostoru ve věcech civilních.
Část VI, Nařízení Brusel I ve světle judikatury
Evropského soudního dvora / Jiří Valdhans,
Kateřina Říhová
Právní fórum, Roč. 4, č. 7 (2007), s. 233-240
občanské právo procesní
komunitární právo
mezinárodní právo soukromé

Marek, Karel, 1949Ke smlouvě o dílo a poctivosti obchodního styku /
Karel Marek
Právní rádce, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 22-24
obchodní právo
Ovečková, Oľga
Zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných
orgánov kapitálových obchodných spoločností / O.
Ovečková
Právny obzor, Roč. 90, č. 3 (2007), s. 226-237
obchodní právo
obchodní společnosti

Zacharov, Sergej
Znalecká analýza léčebně diagnostického procesu
podle materiálů trestně právních a občansko
právních věcí souvisejících s nedodržováním
povinností zdravotnických pracovníků / Sergej
Zacharov
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 2 (2007), s. 7-10
trestní právo procesní
zdravotnické právo
občanské právo procesní

Patěk, Daniel, 1977Nekalosoutěžní nároky v případě užívání
klamavých označení zboží a služeb / Daniel Patěk
Obchodní právo, Roč. 16, č. 7-8 (2007), s. 2-9
obchodní právo
Šanta, Ján
Goodwill/Badwill / Ján Šanta
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 232-235
trestní právo
obchodní právo

obchodní právo
Alfery-Hrdina, Pavel
Modernizace právní úpravy společností s ručením
omezeným v Německu / Pavel Alfery-Hrdina,
Saskia Wouterson
Právní zpravodaj, Roč. 8. č. 9 (2007), s. 8-9
obchodní právo – Německo

Uzsák, Martin
Poison pills, obrana proti nepřátelskému převzetí a
krátká poznámka k české právní úpravě / Martin
Uzsák
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 320-326
obchodní právo
obchodní společnosti
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Väzba – jej dôvody a trvanie / Ústavný súd SR ;
spracovala Gabriela Feťková
Justičná revue, Roč. 58, č. 3 (2006), s. 559-565
trestní právo
obchodní právo

Petras, Michal
Základní aspekty hodnocení odsouzených. 2. část /
Michal Petras, Jindřich Hůrka
České vězeňství, Roč. 15, č. 1 (2007), s. 16-17
penologie

obchodní společnosti

Šamko, Peter
Spoločný trest v Trestnom zákone a úprava
pokračujúceho trestného činu v Trestnom poriadku
/ Peter Šamko
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 174-183
trestní právo
penologie

Ovečková, Oľga
Zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných
orgánov kapitálových obchodných spoločností / O.
Ovečková
Právny obzor, Roč. 90, č. 3 (2007), s. 226-237
obchodní právo
obchodní společnosti

Tobiášová, Lýdia
Domáce väzenie – nový trest v rekodifikovanom
Trestnom zákone / Lýdia Tobiášová
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1373-1385
trestní právo hmotné -- Slovensko
penologie

Sokol, Tomáš, 1951Odpovědnost členů statutárních orgánů dle
trestního zákona / Tomáš Sokol
Právní rádce, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 37-44
trestní právo hmotné
obchodní společnosti
družstevní právo

Tůmová, Jana
Výsledky provedeného dotazníkového výzkumu
zaměřeného na osoby odsouzené k trestu odnětí
svobody na doživotí / Jana Tůmová
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 33-38
trestní právo hmotné
penologie
kriminologie

Uzsák, Martin
Poison pills, obrana proti nepřátelskému převzetí a
krátká poznámka k české právní úpravě / Martin
Uzsák
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 320-326
obchodní právo
obchodní společnosti

Vejběrová, Andrea
Tresty v návrhu nového trestního zákona / Andrea
Vejběrová
Právní fórum, Roč. 3, č. 6 (2006), s. 74-77 přílohy
Trestní právo
trestní právo hmotné
penologie

penologie
Bargel, Martin
Druhy trestných činov / Martin Bargel
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 23-30
trestní právo hmotné -- Slovensko
penologie

Zembol, Miroslav
Zahlazování kázeňských trestů uložených ve
výkonu vazby / Miroslav Zembol
České vězeňství, Roč. 15, č. 1 (2007), s. 20-21
penologie

Grúň, Lubomír, 1949Trestnoprávne sankcie za porušenie noriem
finančného práva / Lubomír Grúň
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 224-231
trestní právo hmotné
finanční právo
penologie

personální management
Urban, Jan, 1953Organizační změny - příčiny, cíle a řízení / Jan
Urban
Práce a mzda, Roč. 55, č. 9 (2007), s. 49-54
personální management

Kozoň, Antonín
Penologická prognóza recidivistov pred
prepustením z výkonu trestu odňatia slobody /
Antonín Kozoň
Justičná revue, Roč. 58, č. 3 (2006), s. 507-519
penologie
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Štefko, Martin
Požadavky na náhradu mzdy po dobu pracovní
neschopnosti vyplývající z komunitárního práva /
Martin Štefko
Práce a mzda, Roč. 55, č. 7 (2007), s. 41-44
pracovní právo individuální
komunitární právo

pracovní právo
Mössmer, Doris
Gesetzliche oder gefühlte Ermittlungskompetenz
der FKS-Dienststellen in Steuerstrafsachen? / Doris
Mössmer, Herman Moosburger
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 2 (2007), s. 55-59
trestní právo hmotné
finanční právo
pracovní právo

právní dějiny
Bačinin, Vladislav Arkad'jevič
U istokov rossijskogo protestantizma / A.V.
Bačinin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2007). s. 20-32
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- Rusko

pracovní právo individuální
Bernhardt, Marion, 1965Veränderungen am Arbeitsplatz - Versetzung
möglich oder Änderungskündigung nötig? / Marion
Bernhardt, Thomas Barthel
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 62, č. 7 (2007), s.
410-413
pracovní právo individuální

Balyberdin, Jurij Aleksandrovič
Monarchičeskije organizacii Vjatsko-Kamskogo
regiona v period pervoj rossijskoj revoljucii / Ju.A.
Balyberdin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 139-144
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- 1906

Bičáková, Olga
Vybrané otázky z oblasti sociálního zabezpečení a
státní politiky zaměstnanost / Olga Bičáková
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 16, č. 7-8
(2007), s. 16-31
sociální zabezpečení
pracovní právo individuální

Bělovský, Petr
Vydržení v římském právu a komparativním
pohledu / Petr Bělovský
Ad notam, Roč. 13, č. 4 (2007), s. 110-118
římské právo
právní dějiny

Hrdina, Ignác Antonín, 1953Pracovněprávní poměry duchovních a zákoník
práce / Ignác Antonín Hrdina
Právník, Roč. 146, č. 8 (2007), s. 940-951
pracovní právo individuální

Berdinskich, Ivan Viktorovič
Specposelency v načale Velikoj Otečestvennoj
vojny / I.V. Berdinskich
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 153-155
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Sovětský svaz -- druhá
světová válka

Chládková, Alena
Evidence pracovní doby / Alena Chládková
Práce a mzda, Roč. 55, č. 7 (2007), s. 26-28
pracovní právo individuální

Brüggemann, Karsten, 1965Estonija i Petrogradskij front graždanskoj vojny v
1918 – 1920 gg. / Karsten Brjuggemann
Voprosy istorii, Roč. -, č. 5 (2007). s. 17-33
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- Estonsko -- občanská
válka

Kahle, Bohuslav, 1941Česká pohádka a § 305 ZP (vnitřní předpis) /
Bohuslav Kahle
Práce a mzda, Roč. 55, č. 5 (2007), s. 25-28
pracovní právo individuální
Štefko, Martin
Náhrada mzdy po dobu pracovní neschopnosti
ženám na mateřské dovolené? / Martin Štefko
Národní pojištění, Roč. 38, č. 8-9 (2007), s. 8-9
pracovní právo individuální

Budnikova, Ol'ga Jevgen'jevna
Klemens Metternich na Venskom kongresse. 1815
g. / O.Je. Budnikova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 147-154
právní dějiny
dějiny -- 19. století – Rakousko
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Ivonin, Jurij Jevgenjevič
Vencel Anton Kaunic / Ju.Je. Ivonin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 27-50
právní dějiny
dějiny -- 18. století -- Rakousko

Bucharin, Nikolaj Ivanovič
Rossijsko-pol'skije otnošenija v XIX – pervoj
polovině XX v. N.I. Bucharin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 3-16
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- Rusko -- Polsko

Jakovleva, Jekatěrina Jakovlevna
Evoljucija gandistskich dviženij v nezavisimoj Indii
v period stanovlenija nacional'noj
gosudarstvennosti / Je.Ja. Jakovlevna
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 127-137
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Indie

Cvetkov, Vasilij Žanovič
Repressivnoje zakonodatel'stvo belych pravitel'stv /
V.Ž. Cvetkov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 16-26
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko

Karasev, Sergej Vladimirovič
Imperator Pu I v sovetskom plenu / S.V. Karasev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 120-126
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- Čína

Čurkina, Iskra Vasil'jevna
Pervyje gosudarstvennyje ob"jedinenija slovencev /
I.V. Čurkina
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 126-141
právní dějiny
dějiny -- 7. století -- Slovinsko

Kiknadze, Vladimir Georgijevič
Sovetskaja radiorazvedka ob evakuacii Beloj armii
iz Kryma / V.G. Kiknadze
Voprosy istorii, Roč. -, č. 5 (2007). s. 144-149
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- občanská válka

Dlouhý, Michal, 1962Ze starých paragrafů.... 5, Postrk / Michal Dlouhý
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 58
trestní právo
právní dějiny

Knoll, Vilém, 1977Hrdelní tresty středověkého Chebska a jejich výkon
/ Vilém Knoll
Karlovarská právní revue, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 5663
dějiny -- Čechy
právní dějiny
trestní právo

Dlouhý, Michal, 1962Ze starých paragrafů.... 6, Policejní stíhání / Michal
Dlouhý
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 51
trestní právo -- 19. století
právní dějiny
Dlugoš, Rastislav
Rýnsky spolok a význam jeho existencie pre
ústavné, politické a spoločenské reformy
nemeckých štátov v ňom združených / R. Dlugoš
Právny obzor, Roč. 90, č. 2 (2007), s. 138-160
ústavní právo
ústavní dějiny
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- Německo

Kotenev, Vladimir Aleksejevič
Otvetstvennost' za vojennyje prestuplenija v gody
Pervoj mirovoj vojny / V.A. Kotenev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 138-142
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- vojenství
Kovalev, Dmitrij Vladimirovič
Političeskaja diskriminacija krest'janstva v
nepovskoj Rossii / D.V. Kovalev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 5 (2007). s. 139-143
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- hospodářství

Džambulatov, Ruslan Temursultanovič
Pogromy 1918 goda v Chasav-Jurte / R.T.
Džambulatov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 143-146
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- Čečensko

Lapina, Irina Jur'jevna
Zemskoje opolčenije Sankt-Peterburgskoj gubernii
v 1812 godu / I.Ju. Lapina
Voprosy istorii, Roč. -, č. 5 (2007). s. 118-123
právní dějiny
dějiny -- 19. století – Rusko

Grúň, Lubomír, 1949Z historie zdanění a daní. [8] / Lubomír Grúň
Daně a finance, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 23-27
právní dějiny
finanční právo
daňové právo
dějiny -- berně -- Rakouská monarchie
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Ljutov, Lev Nikolajevič
Političeskije nastrojenija provincial'noj intelligencii
v osvěščenii OGPU. 1928 – 1929 gg. / L.N. Ljutov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 107-119
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz

Nikitin, Stanislav Aleksandrovič
Imperatorskoje Russkoje istroričeskoje obščestvo /
S.A. Nikitin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2007). s. 3-19
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- Rusko

Liber XIX, Titulus I: De actionibus empti venditi.
(Prima pars) / [přeložili] Peter Blaho, Jarmila
Vaňková
Justičná revue, Roč. 5, č. 5 (2007), s. 746-756
právní dějiny
římské právo

Ottow, Raimund
Die Debatte über Kirche, Recht und Souverenität zu
Beginn der englischen Reformation / Raimund
Ottow
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Roč. 92,
č. 4 (2006), s. 478-504
dějiny -- 16. století -- Anglie
právní dějiny

Liber XIX, Titulus I: De actionibus empti venditi.
(Altera pars). / [přeložili] Peter Blaho, Jarmila
Vaňková
Justičná revue, Roč. 5, č. 6-7 (2007), s. 967-980
právní dějiny
římské právo

Pavlov, Dmitrij Borisovič
Tribunal'nyj etap sovetskoj sudebnoj sistemy. 1917
– 1922 gg. / D.B. Pavlov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 6 (2007). s. 3-16
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- soudnictví

Liber XIX, Titulus I: De actionibus empti venditi.
(Reliqua pars). / [přeložili] Peter Blaho, Jarmila
Vaňková
Justičná revue, Roč. 59, č. 8-9 (2007), s. 1179-1193
právní dějiny
římské právo

Piljugina, Jelena Jevgen'jevna
Gorodskije komitety oborony Nižnego Povolžja v
Velikoj Otečestvěnnoj vojně 1941 – 1945 gg. / Je.Je
Piljugina
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 130-134
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- druhá světová
válka, 1939-1945

Minc, Michail Michailovič
Predstavlenija vojenno-političeskogo rukovodstva
SSSR o buduščej vojne s Germanijej / M.M. Minc
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 94-104
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- Německo -druhá světová válka

Poljakov, Aleksandr Nikolajevič
Drevnerusskaja civilizacija: osnovy političeskogo
stroja / A.N. Poljakov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2007). s. 50-69
právní dějiny
dějiny -- 9. století -- 10. století -- Rusko

Morozova, Marija Ravil'jevna
Etapy formirovanija social'nogo gosudarstva FRG /
M.R. Morozova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 109-116
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- 20.století -- Německo

Puchovský, Ján
Vecné a záväzkové právo v ríši Inkov / Ján
Puchovský
Právny obzor, Roč. 90, č. 2 (2007), s. 161-172
právní dějiny
dějiny -- Peru -- Incká říše

Muchametdinov, Rafael' Fardijevič
Tataro-baškirskij vopros v 1917 godu / R.F.
Muchametdinov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 135-138
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko

Romanova, Marina Ibragimovna
Britanskije vigi i bor'ba severoamerikanskich
kolonij za nezavisimosť (1760-e gg.) / M.I.
Romanova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 117-125
právní dějiny
dějiny -- 18. století -- Spojené státy americké -Velká Británie

Muchametov, Farit Fedorovič
Mongol'skaja «Jasa» i jejo rol' v sisteme
obščestvennych otnošenij imperii Čingischana /
F.F. Muchametov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 5 (2007). s. 150-155
právní dějiny
dějiny -- 13. století -- Mongolové
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Vojáček, Ladislav, 1952Právnické fakulty v právní úpravě meziválečného
Československa / Ladislav Vojáček
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 2
(2007), s. 147-158
právní dějiny
dějiny -- školství -- 20.století -- Československo

Říha, Jiří
Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území.
[4] / Jiří Říha
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 38-48
trestní právo hmotné
právní dějiny -- 20.století
Sacharov, Andrej Nikolajevič, 1930Razmyšlenija o russko-japonskoj vojně 1904 –
1905 gg. / A.N. Sacharov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 3-15
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- Japonsko -- ruskojaponská válka (1904-1905)

Ždanova, Irina Anatol'jevna
Problema federativnogo ustrojstva gosudarstva v
Fevral'skoj revoljucii 1917 g. / I.A. Ždanova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 17-28
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko
Žil'cov, Konstantin Vjačeslavovič
Social'nyj status generala v Rossii v načale XX v. /
K.V. Žil'cov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 156-160
právní dějiny
dějiny -- 20.století – Rusko

Skřejpek, Michal, 1957Mimořádné zločiny / Michal Skřejpek
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 14 (2007), s. 507-516
římské právo
právní dějiny
Stankov, Nikolaj Nikolajevič
Mjunchenskij putč 1923 g. i Čechoslovakija / N.N.
Stankov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 7 (2007). s. 152-158
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Německo -- Československo

právo duševního vlastnictví
Gaubiac, Yves
Interopérabilité et droit de propriété intellectuelle =
Interoperability in intellectual property law =
Interoperabilidad y derecho de propiedad intelectual
/ Yves Gaubiac
Revue internationale du droit d'auteur, Č. 211
janvier (2007), s. 90-139
autorské právo
právo duševního vlastnictví

Strogova, Jekaterina Aleksejevna
Kitajskije migranty v Jakutii (konec XIX – 30-je
gody XX v.) / Je.A. Strogova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 3 (2007). s. 135-142
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko

Uher, Dušan
Hotelové pokoje / Dušan Uher
Právní fórum, Roč. 4, č. 7 (2007), s. 105-114
příloha Evropský soudní dvůr
autorské právo
právo duševního vlastnictví -- Španělsko

Švec, Irina Vital'jevna
Projekty vserossijskoj vlasti na Ufimskom
gosudarstvennom soveščanii 1918 g. / I.V. Švec
Voprosy istorii, Roč. -, č. 4 (2007). s. 98-108
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko

právo hospodářské soutěže
Tauchen, Jaromír
Prosazení vůdcovského principu ve státním aparátu
Třetí říše / Jaromír Tauchen
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 2
(2007), s. 159-164
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Německo

Kempf, Eberhard
Nepper, Schlepper, Bauernfänger – zum Tatbestand
strafbarer Werbung (§ 16 Abs. 1 UWG) / Eberhard
Kempf, Hellen Schilling
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 2 (2007), s. 41-47
trestní právo hmotné -- Německo
právo hospodářské soutěže

Vojáček, Ladislav, 1952Od J. E. Purkyně k zahájení přednášek v nové
budově brněnské právnické fakulty / Ladislav
Vojáček
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 70-76
právní dějiny
dějiny -- školství -- Morava
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Hoppe, Carsten
Implementation of LaGrand and Avena in Germany
and the United States: exploring a transatlantic
divide in search of a uniform interpretation of
consular rights / Carsten Hoppe
European journal of international law, Roč. 18, č. 2
(2007), s. 317-336
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

právo mezinárodního obchodu
Ahlbrecht, Heiko
§ 34 abs. 4 AWG – vom Verbrechenstatbestand
zum Vergehen, auch rückwirkend / Heiko
Ahlbrecht
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 3 (2007), s. 85-88
trestní právo
mezinárodní právo soukromé
právo mezinárodního obchodu

Jelínek, Leoš
Zneužití civilního letadla k provedení teroristického
útoku : právní aspekty použití vojenských
prostředků k jeho zamezení / Leoš Jelínek
Právní fórum, Roč. 4, č. 5 (2007), s. 186-190
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

právo mezinárodních organizací
Antipenko, V. F.
Realizacija otvetstvennosti za terrorizm putem
sozdanija sistemy meždunarodnogo ugolovnogo
pravosudija / V.F. Antipenko
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 6 (2007), s. 85-93
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Joyner, Christopher C., 1948Countering nuclear terrorism: a conventional
response / Christopher C. Joyner
European journal of international law, Roč. 18, č. 2
(2007), s. 225-251
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Davala, Michal
Vplyv spravodajskej procedúry Výboru OSN pre
ľudské práva na legislatívný vývoj v Slovenskej
republike / M. Davala
Právny obzor, Roč. 89, č. 6 (2006), s. 515-527
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kalamkarjan, R. A.
Sovet Bezopasnosti OON i Meždunarodnyj Sud
OON: vklad v delo obespečenija meždunarodnoj
bezopasnosti i pravoporjadka / R.A. Kalamkarjan
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 6 (2007), s. 74-84
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Gross, Aeyal M.
Human proportions: are human rights the emperor's
new clothes of international law of occupation? /
Aeyal M. Gross
European journal of international law, Roč. 18, č. 1
(2007), s. 1-35
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kotljar, V. S.
Meždunarodnoje pravo i fenomen "cvetnych
revolucij" v stranach SNG / V.S. Kotljar
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 5 (2007), s. 71-76
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Haller, Bruno
The admission of Ukraine to the Council of Europe:
the role of the parliamentary assembly / Bruno
Haller
Human rights law journal, Roč. 27, č. 9-12 (2006),
s. 341-359
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kratochvíl, Jan
Římský statut Mezinárodního trestního soudu není
v rozporu s ústavou / Jan Kratochvíl
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 15 (2007), s. 537-543
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
Kuteničová, Eliška
Opatrenia prijaté na komunitárnej úrovni v boji
voči medzinárodnému terorizmu – zmrazovanie
účtov jednotlivcov a organizácií podozrivých so
spolupráce s Talibanom a Usama Bin Ládinom
(implementácia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN)
/ Eliška Kuteničová
Justičná revue, Roč. 58, č. 4 (2006), s. 716-720
trestní právo
právo mezinárodních organizací

Hodás, Milan
Principy právneho štátu a boj proti terorizmu /
Milan Hodás
Právny obzor, Roč. 89, č. 6 (2006), s. 528-535
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

29

Derlich, Stanislav
K oprávnění orgánů ochrany přírody a krajiny
vstupovat na cizí pozemky – zamyšlení nad dvěma
judikáty / Stanislav Derlich
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 17-18
právo životního prostředí

Mowbray, Alastair R.
An examination of the work the Grand Chamber of
the European Court of Human Rights / Alastair R.
Mowbray
Public law, Roč. - , č. autumn (2007), s. 507-528
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Derlich, Stanislav
Několik zamyšlení nad postavením zoologických
zahrad jako plátců DPH / Stanislav Derlich
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 3 (2007), s. 22-23
právo životního prostředí
daňové právo

Mrázek, Josef
Suverenita státu a mezinárodní právo / Josef
Mrázek
Právník, Roč. 146, č. 7 (2007), s. 729-767
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Gola, Petr, 1978Energie v EU pod drobnohledem / Petr Gola
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 8-10
právo životního prostředí
komunitární právo

Růžička, Miroslav
Zákaz diskriminace podle Evropské úmluvy na
ochranu lidských práv a základních svobod /
Miroslav Růžička
Právník, Roč. 146, č. 6 (2007), s. 627-662
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Hadrabová, Alena
Možnosti účasti veřejnosti na rozhodování o věcech
týkajících se životního prostředí v České republice /
Alena Hadrabová
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 3 (2007), s. 2-9
právo životního prostředí
environmentální politika

Sivakumaran, Sandesh
Sexual violence against men in armed conflict /
Sandesh Sivakumaran
European journal of international law, Roč. 18, č. 2
(2007), s. 253-276
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Hájek, Miroslav
Poplatky za znečišťování ovzduší – historie,
současnost a budoucnost / Miroslav Hájek
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 2-8
právo životního prostředí

Vermeer-Künzli, Annemarieke
As if: the legal fiction in diplomatic protection /
Annemarieke Vermeer-Künzli
European journal of international law, Roč. 18, č. 1
(2007), s. 37-68
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Jelínková, Jitka
Zvláštní oprávnění ke kácení dřevin / Jitka
Jelínková
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 3 (2007), s. 10-15
právo životního prostředí

právo životního prostředí
Kuba, Bohumil
Nařízení vlády nejen pro geodety / Bohumil Kuba
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 3 (2007), s. 18-21
právo životního prostředí

Aktualizovaná Koncepce boje s kriminalitou
páchanou na životním prostředí v působnosti
resortu vnitra
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 124 přílohy Speciál IV
trestní právo
právo životního prostředí

Nesnídal, Pavel
Energetická daň v Německu / Pavel Nesnídal
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 11-16
právo životního prostředí
daňové právo
komunitární právo

Anttonen, Karoliina
Breathing life into the carbon market: legal
frameworks of emissions trading in Europe /
Karoliina Anttonen, Michael Mehling, Karl
Upston-Hooper
European environmental law review, Roč. 16, č. 4
(2007), s. 96-115
právo životního prostředí
komunitární právo

[Rozsudek Soudního dvora ES ve věci C-176/05
KVZ retec] / Soudní dvůr ES ; Martin Smolek
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 26-32
právo životního prostředí
komunitární právo
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Ochrana krajiny nařízením obce o stavební uzávěře
/ Ústavní soud ČR ; Vojtěch Stejskal
Jurisprudence, Roč. 16, č. 3 (2007), s. 41-45
právo životního prostředí

Říha, Jiří
Nové znění skutkové podstaty trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201
trestního zákona. 1. část / Jiří Říha
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 2 (2007), s. 30-37
trestní právo hmotné
přestupkové právo

Tkáčiková, Jana
Nová komunitární právní úprava ekologického
zemědělství / Jana Tkáčiková
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 3 (2007), s. 15-17
právo životního prostředí
zemědělské právo
komunitární právo

Říha, Jiří
Nové znění skutkové podstaty trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201
trestního zákona. (2. část) / Jiří Říha
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 32-40
trestní právo hmotné
přestupkové právo

Watson, Eluned
The implementation of the WEEE Directive in the
UK – a critical analysis / Eluned Watson, Georgina
Crowhurst
European environmental law review, Roč. 16, č. 6
(2007), s. 163-175
právo životního prostředí -- Velká Británie
komunitární právo

rodinné právo
Frinta, Ondřej
Osvojení (nejen) v návrhu nového OZ / Ondřej
Frinta
Právník, Roč. 146, č. 9 (2007), s. 961-972
občanské právo hmotné
rodinné právo

přestupkové právo
Cuľba, Martin
K diskusii o (ne)prípustnosti použitia
rádiolokačných meračov rýchlosti v činnosti
Policajného zboru / Martin Čuľba
Justičná revue, Roč. 58, č. 4 (2006), s. 681-697
přestupkové právo

rozpočtové právo
Eliáš Antonín
Změna rozpočtového určení daní : rozhovor s
náměstkem ministra financí, Ing. Eduardem
Janotou
Obec a finance, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 18-19
finanční právo
rozpočtové právo

Goga, Roman
Právna úprava trestnej zodpovednosti u
právnických osôb / Roman Goga
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1499-1508
trestní právo
přestupkové právo

Hájek, Václav
Daň z nemovitostí a využití možnosti obcí zvýšit
její sazby a výnosy / Václav Hájek
Obec a finance, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 22-23
finanční právo
rozpočtové právo

Kučera, Pavel, 1940Formální a materiální meze zákonnosti kontrolních
úkonů Policie České republiky se vždy nemusí krýt
/ Pavel Kučera, Michal Ptáček
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 3-5
trestní právo
přestupkové právo
správní právo

Chojna-Duch, ElŜbieta
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych jako
pierwszy etap ich reformy / ElŜbieta Chojna-Duch
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 7 (2007), s. 47-56
finanční právo
rozpočtové právo

Maštena, Michal
K problematike oprávnenosti používania
informačno-technických prostriedkov a zákonnosti
dôkazov získaných ich použitím na účely konania o
priestupkov / Michal Maštena
Justičná revue, Roč. 58, č. 4 (2006), s. 672-680
přestupkové právo

Kincl, Michael, 1974Změny v investičních pobídkách / Michael Kincl
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 16
(2007), s. 23-25
finanční právo
rozpočtové právo
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sociální zabezpečení

Netolický, Martin
Zařadíme spotřební daně do systému rozpočtového
určení výnosů daní územním celkům? / Martin
Netolický
Obec a finance, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 20
finanční právo
rozpočtové právo

Bičáková, Olga
Vybrané otázky z oblasti sociálního zabezpečení a
státní politiky zaměstnanost / Olga Bičáková
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 16, č. 7-8
(2007), s. 16-31
sociální zabezpečení
pracovní právo individuální

Vývoj zadluženosti – samospráva hospodaří
odpovědněji než stát
Obec a finance, Roč. 12, č. 4 (2007), s. 48-49
finanční právo
rozpočtové právo

Kulke, Ursula
The present and future role of ILO standards in
realizing the right to social security / Ursula Kulke
International social security review, Roč. 60, č. 2-3
(2007), s. 119-141
sociální zabezpečení

římské právo
Bělovský, Petr
Vydržení v římském právu a komparativním
pohledu / Petr Bělovský
Ad notam, Roč. 13, č. 4 (2007), s. 110-118
římské právo
právní dějiny

soudní lékařství
Myorelaxancia z pohledu kriminalistiky / Ladislav
Hess ... [et al.]
Kriminalistika, Roč. 40, č. 2 (2007), s. 100-113
kriminalistika
zdravotnické právo
soudní lékařství

Liber XIX, Titulus I: De actionibus empti venditi.
(Prima pars) / [přeložili] Peter Blaho, Jarmila
Vaňková
Justičná revue, Roč. 5, č. 5 (2007), s. 746-756
právní dějiny
římské právo

Knižátek, Miroslav
Nevyjasněné okolnosti smrti šampiona / Miroslav
Knižátek
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 2328
kriminalistika
soudní lékařství

Liber XIX, Titulus I: De actionibus empti venditi.
(Altera pars). / [přeložili] Peter Blaho, Jarmila
Vaňková
Justičná revue, Roč. 5, č. 6-7 (2007), s. 967-980
právní dějiny
římské právo

správní právo
Babiaková, Eva
Protest prokurátora a správne súdnictvo / Eva
Babiaková
Justičná revue, Roč. 58, č. 3 (2006), s. 520-528
trestní právo procesní
správní právo

Liber XIX, Titulus I: De actionibus empti venditi.
(Reliqua pars). / [přeložili] Peter Blaho, Jarmila
Vaňková
Justičná revue, Roč. 59, č. 8-9 (2007), s. 1179-1193
právní dějiny
římské právo

Handrlica, Jakub
Zřizování věcných břemen na základě rozhodnutí
stavebního úřadu ve vyvlastňovacím řízení : (podle
energetického a telekomunikačního zákona) / Jakub
Handrlica
Správní právo, Roč. 40, č. 3 (2007), s. 129-144
správní právo

Skřejpek, Michal, 1957Mimořádné zločiny / Michal Skřejpek
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 14 (2007), s. 507-516
římské právo
právní dějiny

Hendrych, Dušan, 1927O organizačních předpokladech dobré správy /
Dušan Hendrych
Správní právo, Roč. 40, č. 4-5 (2007), s. 201-204
správní právo
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Pabjanová, Kamila
Veřejnoprávní smlouvy a obce / Kamila Pabjanová
Právní fórum, Roč. 4, č. 3 (2007), s. 105-111
správní právo

Husseini, Faisal
Zpřístupňování interních předpisů ve veřejné správě
/ Faisal Husseini
Správní právo, Roč. 40, č. 4-5 (2007), s. 211-216
správní právo

Pospíšil, Petr
Krajská (regionální) samospráva od historie k
současnosti / Petr Pospíšil
Správní právo, Roč. 40, č. 4-5 (2007), s. 234-251
správní právo

Chromík, Anton
Holandský model právnej úpravy drogovej
kriminality a jeho účinnosť / Anton Chromík
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 48-57
trestní právo -- Nizozemsko
kriminologie
správní právo

Pospíšil, Petr
Role hejtmana v krizovém řízení / Petr Pospíšil
Správní právo, Roč. 40, č. 4-5 (2007), s. 265-278
správní právo

Kolman, Petr, 1976Veřejnoprávní smlouvy : (vybrané otázky) / Petr
Kolman
Správní právo, Roč. 40, č. 4-5 (2007), s. 252-264
správní právo

Rohanová, Lenka
Životní prostředí z pohledu vnitra / Lenka
Rohanová
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 3-5
kriminalistika
trestní právo hmotné
správní právo

Kolman, Petr, 1976Dožádání v (novém) správním řádu / Petr Kolman
Právní rádce, Roč. 15, č. 7 (2007), s. 43-45
správní právo

Uherek, Pavel
Výjimky z povinné mlčenlivosti zdravotnických
pracovníků v souvislosti se sociálněprávní
ochranou dětí / Pavel Uherek
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 5 (2007), s. 9-13
zdravotnické právo
správní právo

Kopecký, Martin, 1965Uplatňování zásad jednotnosti a koncentrace ve
správním řízení / Martin Kopecký
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 13 (2007), s. 461-465
správní právo
Kopecký, Martin, 1965Odkladný účinek odvolání podle správního řádu /
Martin Kopecký
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 7-8 (2007), s. 56-58
správní právo

Vedral, Josef, 1972Nový zákon o střetu zájmů rozšířil povinnosti
veřejných funkcionářů / Josef Vedral
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 2 (2007), s. 1, 3-7
správní právo

Kučera, Pavel, 1940Formální a materiální meze zákonnosti kontrolních
úkonů Policie České republiky se vždy nemusí krýt
/ Pavel Kučera, Michal Ptáček
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 3-5
trestní právo
přestupkové právo
správní právo

Všetečka, Pavel
K pojmu obecný správce daně ve správním řádu /
Pavel Všetečka
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 17
(2007), s. 27-32
finanční právo
daňové právo
správní právo

Mates, Pavel, 1947Řízení o rozkladu / Pavel Mates
Právní rádce, Roč. 15, č. 7 (2007), s. 39-43
správní právo

teorie a filosofie práva
Bobek, Michal, 1977Publikace obecně závazných právních předpisů v
historickém a srovnávacím pohledu. Část II, Pohled
srovnávací / Michal Bobek
Jurisprudence, Roč. 16, č. 2 (2007), s. 11-19
ústavní právo
teorie a filosofie práva

Mikule, Vladimír, 1937Trampoty s opatřením obecné povahy / Vladimír
Mikule
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 8 (2007), s. 1, 3-5
správní právo
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Duda, Ján, 1960Porovnanie trestného práva Slovenskej republiky a
trestného práva Katolíckej cirkvi / Ján Duda
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1477-1498
trestní právo
církevní právo
kanonické právo

trestní právo
Aktualizovaná Koncepce boje s kriminalitou
páchanou na životním prostředí v působnosti
resortu vnitra
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 124 přílohy Speciál IV
trestní právo
právo životního prostředí

Goga, Roman
Právna úprava trestnej zodpovednosti u
právnických osôb / Roman Goga
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1499-1508
trestní právo
přestupkové právo

Ahlbrecht, Heiko
§ 34 abs. 4 AWG – vom Verbrechenstatbestand
zum Vergehen, auch rückwirkend / Heiko
Ahlbrecht
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 3 (2007), s. 85-88
trestní právo
mezinárodní právo soukromé
právo mezinárodního obchodu

Hrazdíra, Dušan
Budeme svědky školní střelby i u nás? / Dušan
Hrazdíra
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 3-5
kriminologie
trestní právo
forenzní psychologie

Bradáčová, Lenka
Ne vždy je možno vyhrávat… / Lenka Bradáčová
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 4 (2007), s. 84-86
trestní právo

Chromík, Anton
Holandský model právnej úpravy drogovej
kriminality a jeho účinnosť / Anton Chromík
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 48-57
trestní právo -- Nizozemsko
kriminologie
správní právo

Černý, Robert
Důležitý posun v oblasti evropeizace trestního
práva : rozsudek ESD č. C-176/2003 / Robert
Černý
Právní fórum, Roč. 3, č. 6 (2006), s. 69-74 přílohy
Trestní právo
trestní právo
komunitární právo

Knoll, Vilém, 1977Hrdelní tresty středověkého Chebska a jejich výkon
/ Vilém Knoll
Karlovarská právní revue, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 5663
dějiny -- Čechy
právní dějiny
trestní právo

Dlouhý, Michal, 1962Ze starých paragrafů.... 5, Postrk / Michal Dlouhý
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 58
trestní právo
právní dějiny

Kratochvíl, Vladimír, 1948Trestněprávní rozměr smlouvy o Ústavě pro Evropu
a jeho význam pro evropské trestní právo: rakouské
zkušenosti / Vladimír Kratochvíl
Právník, Roč. 146, č. 3 (2007), s. 274-314
trestní právo -- Rakousko
komunitární právo

Dlouhý, Michal, 1962Ze starých paragrafů.... 6, Policejní stíhání / Michal
Dlouhý
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 51
trestní právo -- 19. století
právní dějiny
Dostál, Ondřej, 1979Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve
zdravotnictví / Ondřej Dostál
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 74-79
trestní právo
občanské právo hmotné
zdravotnické právo

Kučera, Pavel, 1940Formální a materiální meze zákonnosti kontrolních
úkonů Policie České republiky se vždy nemusí krýt
/ Pavel Kučera, Michal Ptáček
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 3-5
trestní právo
přestupkové právo
správní právo
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Šanta, Ján
Goodwill/Badwill / Ján Šanta
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 232-235
trestní právo
obchodní právo

Kuteničová, Eliška
Opatrenia prijaté na komunitárnej úrovni v boji
voči medzinárodnému terorizmu – zmrazovanie
účtov jednotlivcov a organizácií podozrivých so
spolupráce s Talibanom a Usama Bin Ládinom
(implementácia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN)
/ Eliška Kuteničová
Justičná revue, Roč. 58, č. 4 (2006), s. 716-720
trestní právo
právo mezinárodních organizací

Škop, Martin, 1977Judikatura v případě vyšetřování trestných činů
policistů - lidskoprávní konotace / Martin Škop
Jurisprudence, Roč. 15, č. 7 (2007), s. 7-13
trestní právo

Mandák, Václav, 1933Sekce pro trestní právo studijního kolegia ČAK:
Stanovisko ve věci odročování soudem nařízených
jednání na žádost advokátů / Václav Mandák
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 4 (2007), s. 68-74
trestní právo

Väzba – jej dôvody a trvanie / Ústavný súd SR ;
spracovala Gabriela Feťková
Justičná revue, Roč. 58, č. 3 (2006), s. 559-565
trestní právo
obchodní právo

Perhács, Zoltán
K podplácaniu verejného činiteľa a získaniu
usvedčujúcich dôkazov voči podplácajúcemu /
Zoltán Perhács
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 217-223
trestní právo

Zezulová, Jana, 1952Výkladová stanoviska. (IX) / Jana Zezulová,
Miroslav Růžička
Trestněprávní revue, Roč. 6, č. 5 (2007), s. 149-152
trestní právo
Zlámal, Jiří
Etika a policejní práce / Jiří Zlámal
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 3538
trestní právo

Repík, Bohumil, 1928K přípustnosti důkazu získaného nelidským a
ponižujícím zacházením a k právu neobviňovat
sebe samého / Bohumil Repík
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 2 (2007), s. 13-17
trestní právo

trestní právo hmotné

Rezková, Marie
Zamyšlení nad zákonem o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve světle
jeho posledních dílčích změn / Marie Rezková
Jurisprudence, Roč. 15, č. 7 (2007), s. 34-36
trestní právo

Allgayer, Peter
Schutzwürdiges Vertrauen in die
Verfassungswidrigkeit einer Norm? / Peter
Allgayer
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 4 (2007), s. 133-134
trestní právo hmotné

Stieranka, Jozef
K novej Smernici Európskeho parlamentu a Rady
2005/60/ES / Jozef Stieranka
Justičná revue, Roč. 58, č. 4 (2006), s. 721-731
trestní právo

Bargel, Martin
Druhy trestných činov / Martin Bargel
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 23-30
trestní právo hmotné -- Slovensko
penologie

Šamko, Peter
Vklady na účtoch v banke z trestnoprávneho
hľadiska / Peter Šamko
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 16-20
trestní právo
závazkové právo

Burda, Eduard
Ochrana života a zdravia v slovenskom
rekodifikovanom Trestnom zákone / Eduard Burda
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 58-67
trestní právo hmotné -- Slovensko

Šamko, Peter
Spoločný trest v Trestnom zákone a úprava
pokračujúceho trestného činu v Trestnom poriadku
/ Peter Šamko
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 174-183
trestní právo
penologie

Duffek, Lukáš
Oprávněné použití zbraně podle § 15 trestního
zákona / Lukáš Duffek
Právní fórum, Roč. 3, č. 6 (2006), s. 78-84 přílohy
Trestní právo
trestní právo hmotné
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Kögel, Andreas
Die Strafbarkeit des „Finanzagenten“ bei
vorangegangenem Computerbetrug durch
„Phishing“ / Andreas Kögel
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 6 (2007), s. 206-211
trestní právo hmotné
finanční právo

Galajdová, Jana
Existencia škody při daňových trestných činoch /
Jana Galajdová, Ivan Pecník, Ondrej Tomko
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 189-197
trestní právo hmotné
daňové právo
Grúň, Lubomír, 1949Trestnoprávne sankcie za porušenie noriem
finančného práva / Lubomír Grúň
Justičná revue, Roč. 59, č. 2 (2007), s. 224-231
trestní právo hmotné
finanční právo
penologie

Kratochvíl, Vladimír, 1948Terorismus v platném a budoucím trestním právu
České republiky / Vladimír Kratochvíl
Kriminalistika, Roč. 40, č. 2 (2007), s. 81-99
kriminalistika
trestní právo hmotné

Hamran, Ladislav
K posudzovaniu pojmov „organizovaná skupina“ a
„zločinecká skupina“ / Ladislav Hamran
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 86-91
trestní právo hmotné

Linhartová, Kateřina
Boj s obchodem s lidmi – mezinárodněprávní
rámec / Kateřina Linhartová
Právník, Roč. 146, č. 4 (2007), s. 377-391
trestní právo hmotné
kriminologie
mezinárodní právo veřejné

Heghmanns, Michael
Strafbarkeit des „Phishing“ von Bankkontendaten
und ihrer Verwertung / Michael Heghmanns
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 5 (2007), s. 167-170
trestní právo hmotné

Mössmer, Doris
Gesetzliche oder gefühlte Ermittlungskompetenz
der FKS-Dienststellen in Steuerstrafsachen? / Doris
Mössmer, Herman Moosburger
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 2 (2007), s. 55-59
trestní právo hmotné
finanční právo
pracovní právo

Horváth, Edmund
K interpretácii niektorých ustanovení zákona č.
215/2006 Z.z. o odškodňování osôb poškodených
násilnými trestnými činmi / Edmund Horváth
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1558-1565
trestní právo hmotné -- Slovensko
viktimologie

Orság, Marek
Kozel zahradníkem / Marek Orság
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 3033
kriminalistika
trestní právo hmotné
daňové právo

Jelínek, Jiří, 1955International legal instruments related to the
criminal liability of legal persons / Jiří Jelínek
Mezinárodní a srovnávací právní revue, Roč. 6, č.
16 (2006), s. 37-76
trestní právo hmotné

Perhács, Zoltán
Návrhy a odporúčania posilňujúce úroveň a
efektívnosť garancie ochrany svedka v trestnom
konaní / Zoltán Perhács
Justičná revue, Roč. 59, č. 4 (2007), s. 497-502
trestní právo procesní
trestní právo hmotné

Kempf, Eberhard
Nepper, Schlepper, Bauernfänger – zum Tatbestand
strafbarer Werbung (§ 16 Abs. 1 UWG) / Eberhard
Kempf, Hellen Schilling
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 2 (2007), s. 41-47
trestní právo hmotné -- Německo
právo hospodářské soutěže

Rohanová, Lenka
Životní prostředí z pohledu vnitra / Lenka
Rohanová
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 3-5
kriminalistika
trestní právo hmotné
správní právo

Klanduch, Peter
Rekodifikácia Trestného zákona vo svetle
ustanovení Rímského štatútu Medzinárodného
trestného súdu / Peter Klanduch
Justičná revue, Roč. 59, č. 3 (2007), s. 331-355
trestní právo hmotné
mezinárodní právo veřejné
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Tobiášová, Lýdia
Domáce väzenie – nový trest v rekodifikovanom
Trestnom zákone / Lýdia Tobiášová
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1373-1385
trestní právo hmotné -- Slovensko
penologie

Říha, Jiří
Nové znění skutkové podstaty trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201
trestního zákona. 1. část / Jiří Říha
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 2 (2007), s. 30-37
trestní právo hmotné
přestupkové právo

Tomášek, Michal, 1963Předvídatelná trestnost – mez eurokonformního
výkladu trestního práva / Michal Tomášek
Právní rádce, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 46-48
trestní právo hmotné
komunitární právo

Říha, Jiří
Nové znění skutkové podstaty trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201
trestního zákona. (2. část) / Jiří Říha
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 32-40
trestní právo hmotné
přestupkové právo
Říha, Jiří
Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území.
[4] / Jiří Říha
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 38-48
trestní právo hmotné
právní dějiny -- 20.století

Tůmová, Jana
Výsledky provedeného dotazníkového výzkumu
zaměřeného na osoby odsouzené k trestu odnětí
svobody na doživotí / Jana Tůmová
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 33-38
trestní právo hmotné
penologie
kriminologie

Říha, Michal
K problematice organizované kriminality / Michal
Říha
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 6-22
trestní právo hmotné
trestní právo procesní
kriminologie

Vejběrová, Andrea
Tresty v návrhu nového trestního zákona / Andrea
Vejběrová
Právní fórum, Roč. 3, č. 6 (2006), s. 74-77 přílohy
Trestní právo
trestní právo hmotné
penologie

Sokol, Tomáš, 1951Odpovědnost členů statutárních orgánů dle
trestního zákona / Tomáš Sokol
Právní rádce, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 37-44
trestní právo hmotné
obchodní společnosti
družstevní právo

Weber, Till
Ist die angelsächsische Rechnungslegung im
deutschen Strafrecht angekommen? / Till Weber
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 26, č. 8 (2007), s. 284-292
trestní právo hmotné -- Německo
finanční právo

Sokol, Tomáš, 1951Lichva / Tomáš Sokol
Právní rádce, Roč. 14, č. 12 (2006), s. 53-56
trestní právo hmotné

Žatecká, Eva
Poznatky z praxe probačních pracovníků (možné
náměty de lege ferenda) / Eva Žatecká
Trestněprávní revue, Roč. 6, č. 6 (2007), s. 180-184
trestní právo hmotné

Šanta, Ján
Hodnota pohľadávky v konkurznom konaní a výška
škody v konaní trestnom / Ján Šanta
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 73-76
trestní právo hmotné
konkurz a vyrovnání

trestní právo procesní
Babiaková, Eva
Protest prokurátora a správne súdnictvo / Eva
Babiaková
Justičná revue, Roč. 58, č. 3 (2006), s. 520-528
trestní právo procesní
správní právo

Študentová, Milada
Trestněprávní aspekty související se zasíláním emailů a zveřejňováním materiálů na webových
stránkách / Milada Študentová
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 27-33
trestní právo hmotné

Bobek, Jaroslav
Ještě k dovolání v trestním řízení / Jaroslav Bobek
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 4 (2007), s. 54-56
trestní právo procesní
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Ondrejová, Anna
Rozhodnutia Súdneho dvora Európskych
spoločenstiev o predbežných otázkach v trestnom
konaní / Anna Ondrejová
Justičná revue, Roč. 59, č. 4 (2007), s. 555-566
trestní právo procesní

Burda, Eduard
Odškodňovanie osôb poškodených násilnými
trestnými činmi / Eduard Burda, Stanislav Gaňa,
Lýdia Tobiášová
Justičná revue, Roč. 59, č. 4 (2007), s. 503-526
trestní právo procesní
viktimologie

Perhács, Zoltán
Návrhy a odporúčania posilňujúce úroveň a
efektívnosť garancie ochrany svedka v trestnom
konaní / Zoltán Perhács
Justičná revue, Roč. 59, č. 4 (2007), s. 497-502
trestní právo procesní
trestní právo hmotné

Čentéš, Jozef
Odborná činnosť a znalecká činnosť v trestnom
konaní podľa nového Trestného poriadku / Jozef
Čentéš, Jozef Pacalaj, Peter Šufliarský
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1361-1372
trestní právo procesní -- Slovensko

Pirošíková, Marica
Právo obvineného nazerať do spisu v súvislosti s
rozhodovaním o väzbe v prípravnom konaní /
Marica Pirošíková
Justičná revue, Roč. 59, č. 3 (2007), s. 356-363
trestní právo procesní

Dostál, Otto
Kdy poskytnout informace chráněné lékařským
tajemstvím pro trestní řízení, aneb nad nálezem
Ústavního soudu I. ÚS 321/06 / Otto Dostál
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 5 (2007), s. 13-16
zdravotnické právo
trestní právo procesní
ústavní právo

Říha, Michal
K problematice organizované kriminality / Michal
Říha
Trestní právo, Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 6-22
trestní právo hmotné
trestní právo procesní
kriminologie

Jursa, Jaroslav
Sedmnáct podvodníků obralo stát o 53 milionů /
Jaroslav Jursa
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 1521
kriminalistika
trestní právo procesní
daňové právo

Sojka, Stanislav
Superrýchle konanie (§ 204, § 348 Trestného
poriadku) / Stanislav Sojka
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 184-188
trestní právo procesní

Klátik, Jaroslav
Podmienečné zastavenie trestného stíhania –
alternatívny spôsob riešenia trestnej veci / Jaroslav
Klátik
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 31-39
trestní právo procesní

Sojka, Stanislav
Ustanovenie § 240 odst. 3 nového Trestného
poriadku a spomalenie súdneho konania / Stanislav
Sojka
Justičná revue, Roč. 58, č. 4 (2006), s. 593-595
trestní právo procesní -- Slovensko

Mandalík, Radoslav
K diskusii o lehote na podanie odvolania podľa
nového Trestného poriadku / Radoslav Mandalík
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 21-22
trestní právo procesní

Sokol, Tomáš, 1951O protokolaci v trestním řízení / Tomáš Sokol
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 4 (2007), s. 49-53
trestní právo procesní

Matoušek, Vladimír
Pláštěnka od vraha / Vladimír Pláštěnka
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 2 (2007), s. 614
kriminalistika
trestní právo procesní

Součková, Kateřina
K právu obviněného být slyšen při rozhodování o
dalším trvání vazby (nad jedním rozhodnutím ÚS) /
Kateřina Součková, Romana Petrová
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 2 (2007), s. 38-39
trestní právo procesní

Netík, Karel, 1948Je třeba znalců z oboru psychologie v trestním
řízení? / Karel Netík, Daria Netíková
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 41-43
trestní právo procesní
forenzní psychologie
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ústava

Valko, Ernest
Právna úprava začatia plynutia lehoty na podanie
odvolania v novom Trestnom poriadku / Ernest
Valko, Ivan Ikrényi
Justičná revue, Roč. 58, č. 4 (2007), s. 596-600
trestní právo procesní -- Slovensko

Ackerman, Bruce A., 1943The living constitution / Bruce Ackerman
Harvard law review, Roč. 120, č. 7 (2007), s. 17381812
ústavní právo
ústava -- Spojené státy americké

Vantuch, Pavel, 1946Úniky informací o trestním řízení z vyšetřovacího
spisu / Pavel Vantuch
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 4 (2007), s. 17-30
trestní právo procesní

Frachery, Thomas
Le droit constitutionnel albanais à l´épreuve de la
pratique des institutions / Thomas Frachery
Revue internationale de droit comparé, Roč. 59, č. 2
(2007), s. 333-358
ústavní právo -- Albánie
ústava

Vantuch, Pavel, 1946Odmítnutí obhajoby / Pavel Vantuch
Právní rádce, Roč. 15, č. 2 (2006), s. 35-42
trestní právo procesní

Gyárfáš, Juraj
Prvky ústavnosti v európskom práve / Juraj Gyárfáš
Právny obzor, Roč. 90, č. 2 (2007), s. 173-185
ústava
komunitární právo

Viktoryová, Jana
Zamyslenie nad taktikou vykonania vyšetrovacieho
pokusu / Jana Viktoryová, Ján Zanovit
Kriminalistický sborník, Roč. 51, č. 3 (2007), s. 4146
trestní právo procesní
kriminalistika

Kysela, Jan
Malá poznámka k rozpuštění Poslanecké sněmovny
/ Jan Kysela
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 2 (2007), s. 15
ústava

Záhora, Jozef, 1968Zaistenie peňažných prostriedkov / Josef Záhora
Justičná revue, Roč. 58, č. 3 (2006), s. 405-412
trestní právo procesní

Laffaille, Frank
"La disgrâce du droit“. La révision avortée de la
Constitution italienne (2005-2006) et les apories de
l´ingénierie constitutionnelle / Frank Laffaille
Revue française de droit constitutionnel, Č. 70
(2007), s. 381-440
ústavní právo
ústava -- Itálie

Záhora, Jozef, 1968Opravné prostriedky v trestnom konaní / Jozef
Záhora
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1386-1393
trestní právo procesní
Zachar, Andrej
Právne možnosti použitia prostriedkov operatívnopátracej činnosti / Andrej Zachar
Justičná revue, Roč. 58, č. 3 (2006), s. 460-472
trestní právo procesní

Metzger, Gillian E.
Congress, Article IV, and interstate relations /
Gillian E. Metzger
Harvard law review, Roč. 120, č. 6 (2007), s. 14681542
ústava -- Spojené státy americké

Zacharov, Sergej
Znalecká analýza léčebně diagnostického procesu
podle materiálů trestně právních a občansko
právních věcí souvisejících s nedodržováním
povinností zdravotnických pracovníků / Sergej
Zacharov
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 2 (2007), s. 7-10
trestní právo procesní
zdravotnické právo
občanské právo procesní

Suszycka-Jasch, Magdalena
O próbie rewizji konstytucji Republiki Italii /
Magdalena Suszycka-Jasch, Jan Wawrzyniak
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 6 (2007), s. 90-103
ústavní právo
ústava – Itálie
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Dlugoš, Rastislav
Rýnsky spolok a význam jeho existencie pre
ústavné, politické a spoločenské reformy
nemeckých štátov v ňom združených / R. Dlugoš
Právny obzor, Roč. 90, č. 2 (2007), s. 138-160
ústavní právo
ústavní dějiny
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- Německo

ústavní dějiny
Dlugoš, Rastislav
Rýnsky spolok a význam jeho existencie pre
ústavné, politické a spoločenské reformy
nemeckých štátov v ňom združených / R. Dlugoš
Právny obzor, Roč. 90, č. 2 (2007), s. 138-160
ústavní právo
ústavní dějiny
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- Německo

Dostál, Otto
Kdy poskytnout informace chráněné lékařským
tajemstvím pro trestní řízení, aneb nad nálezem
Ústavního soudu I. ÚS 321/06 / Otto Dostál
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 5 (2007), s. 13-16
zdravotnické právo
trestní právo procesní
ústavní právo

ústavní právo
Ackerman, Bruce A., 1943The living constitution / Bruce Ackerman
Harvard law review, Roč. 120, č. 7 (2007), s. 17381812
ústavní právo
ústava -- Spojené státy americké

Drinóczi, Tímea
Preventivní ústavní přezkum mezinárodních smluv
/ Tímea Drinózci ; přel. Tomáš Langášek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 1-5
ústavní právo -- Maďarsko
ústavní soudnictví

Antoš, Marek, 1979Právo na svobodné volby v Evropské úmluvě o
lidských právech a jeho vztah k českému
volebnímu zákonodárství / Marek Antoš
Jurisprudence, Roč. 16, č. 4 (2007), s. 3-18
ústavní právo
komunitární právo

Dubicka, Anna
Konstytucyjność przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej (w świetle wyroku TK) / Anna
Dubicka
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 6 (2007), s. 35-48
ústavní právo – Polsko

Barinka, Roman, 1976Svoboda projevu versus náboženský sentiment
druhých aneb co vlastně znamená slovo
„tolerance“? / Roman Barinka
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 13-21
ústavní právo

Eurozatykač prošel u Ústavního soudu / Ústavní
soud ČR ; Jiří Zemánek
Jurisprudence, Roč. 16, č. 2 (2007), s. 44-50
ústavní právo
ústavní soudnictví
komunitární právo

Bobek, Michal, 1977Publikace obecně závazných právních předpisů v
historickém a srovnávacím pohledu. Část II, Pohled
srovnávací / Michal Bobek
Jurisprudence, Roč. 16, č. 2 (2007), s. 11-19
ústavní právo
teorie a filosofie práva

Filip, Jan, 1950Alternativní způsoby hlasování a jejich vliv na
aktivitu voličů / Jan Filip
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 5-12
ústavní právo

Černý, Petr
Zákaz (antidemokratické) politické strany / Petr
Černý
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 433-444
ústavní právo

Frachery, Thomas
Le droit constitutionnel albanais à l´épreuve de la
pratique des institutions / Thomas Frachery
Revue internationale de droit comparé, Roč. 59, č. 2
(2007), s. 333-358
ústavní právo -- Albánie
ústava
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Fromont, Michel
La réforme du fédéralisme allemand de 2006 /
Michel Fromont
Revue française de droit constitutionnel, Č. 70
(2007), s. 227-248
ústavní právo -- Německo

Zielińska, Eleonora
Konstytucyjna ochrona prawa do Ŝycia od momentu
poczęcia : (uwagi krytyczne do projektu zmiany art.
38 Konstytucji) / Eleonora Zielińska
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 3 (2007), s. 5-12
ústavní právo -- Polsko

Göttinger, Vlastimil
Může být elektronické hlasování alternativou pro
místní referendum? Vlastimil Göttinger, Petra
Nováčková
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 61-69
ústavní právo -- Česká republika

ústavní soudnictví
Eurozatykač prošel u Ústavního soudu / Ústavní
soud ČR ; Jiří Zemánek
Jurisprudence, Roč. 16, č. 2 (2007), s. 44-50
ústavní právo
ústavní soudnictví
komunitární právo

Ivičič, Marek
K horizontálnímu působení základních práv a
svobod / Marek Ivičič
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 6 (2007), s. 21-23
ústavní právo

Drinóczi, Tímea
Preventivní ústavní přezkum mezinárodních smluv
/ Tímea Drinózci ; přel. Tomáš Langášek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 1-5
ústavní právo -- Maďarsko
ústavní soudnictví

Laffaille, Frank
"La disgrâce du droit“. La révision avortée de la
Constitution italienne (2005-2006) et les apories de
l´ingénierie constitutionnelle / Frank Laffaille
Revue française de droit constitutionnel, Č. 70
(2007), s. 381-440
ústavní právo
ústava -- Itálie

Role Ústavního soudu a právně bagatelní věci /
Ústavní soud ČR ; Hynek Baňouch
Jurisprudence, Roč. 16, č. 4 (2007), s. 47-49
ústavní právo
ústavní soudnictví

Piotrowski, Ryszard
Demokratyczne państwo prawne a lustracja /
Ryszard Piotrowski
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 6 (2007), s. 3-18
ústavní právo -- Polsko

Syllová, Jindřiška, 1956K nálezu Ústavního soudu o tzv. přílepcích
(zrušujícímu ustanovení o odškodnění klientů bank)
/ Jindřiška Syllová
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 409-413
ústavní právo
ústavní soudnictví

Role Ústavního soudu a právně bagatelní věci /
Ústavní soud ČR ; Hynek Baňouch
Jurisprudence, Roč. 16, č. 4 (2007), s. 47-49
ústavní právo
ústavní soudnictví

viktimologie
Burda, Eduard
Odškodňovanie osôb poškodených násilnými
trestnými činmi / Eduard Burda, Stanislav Gaňa,
Lýdia Tobiášová
Justičná revue, Roč. 59, č. 4 (2007), s. 503-526
trestní právo procesní
viktimologie

Suszycka-Jasch, Magdalena
O próbie rewizji konstytucji Republiki Italii /
Magdalena Suszycka-Jasch, Jan Wawrzyniak
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 6 (2007), s. 90-103
ústavní právo
ústava -- Itálie

Horváth, Edmund
K interpretácii niektorých ustanovení zákona č.
215/2006 Z.z. o odškodňování osôb poškodených
násilnými trestnými činmi / Edmund Horváth
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1558-1565
trestní právo hmotné -- Slovensko
viktimologie

Syllová, Jindřiška, 1956K nálezu Ústavního soudu o tzv. přílepcích
(zrušujícímu ustanovení o odškodnění klientů bank)
/ Jindřiška Syllová
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 409-413
ústavní právo
ústavní soudnictví
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Zacharov, Sergej
Znalecká analýza léčebně diagnostického procesu
podle materiálů trestně právních a občansko
právních věcí souvisejících s nedodržováním
povinností zdravotnických pracovníků / Sergej
Zacharov
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 2 (2007), s. 7-10
trestní právo procesní
zdravotnické právo
občanské právo procesní

závazkové právo
Šamko, Peter
Vklady na účtoch v banke z trestnoprávneho
hľadiska / Peter Šamko
Justičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 16-20
trestní právo
závazkové právo
zdravotnické právo

Zacharov, Sergej
Základy znalecké analýzy podle materiálů
trestněprávních a občanskoprávních věcí
souvisejících s nedodržováním povinností
zdravotnických pracovníků / Sergej Zacharov
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 5 (2007), s. 16-19
zdravotnické právo

Dostál, Ondřej, 1979Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve
zdravotnictví / Ondřej Dostál
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 74-79
trestní právo
občanské právo hmotné
zdravotnické právo

zemědělské právo

Dostál, Otto
Kdy poskytnout informace chráněné lékařským
tajemstvím pro trestní řízení, aneb nad nálezem
Ústavního soudu I. ÚS 321/06 / Otto Dostál
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 5 (2007), s. 13-16
zdravotnické právo
trestní právo procesní
ústavní právo

Tkáčiková, Jana
Nová komunitární právní úprava ekologického
zemědělství / Jana Tkáčiková
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 3 (2007), s. 15-17
právo životního prostředí
zemědělské právo
komunitární právo

Ivanová, Kateřina, 1955Ekonomické aspekty v řídící práci zdravotníka /
Kateřina Ivanová, Jaroslav Zlámal
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 5 (2007), s. 20-25
zdravotnické právo
ekonomie
Myorelaxancia z pohledu kriminalistiky / Ladislav
Hess ... [et al.]
Kriminalistika, Roč. 40, č. 2 (2007), s. 100-113
kriminalistika
zdravotnické právo
soudní lékařství
Uherek, Pavel
Výjimky z povinné mlčenlivosti zdravotnických
pracovníků v souvislosti se sociálněprávní
ochranou dětí / Pavel Uherek
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 5 (2007), s. 9-13
zdravotnické právo
správní právo
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