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Běhounek, Pavel, 1964Změny zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a
zákona o účetnictví v roce 2008 / Pavel Běhounek
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 14-15
finanční právo
daňové právo

autorské právo
Rethinking copyright for advertisement
Harvard law review, Roč. 119, č. 8 (2006), s. 24862507
autorské právo
právo duševního vlastnictví

Běhounek, Pavel, 1964Novinky v zákoně o rezervách / Pavel Běhounek
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 22-24
finanční právo
daňové právo

celní právo
Reinoha, Marek
Zajištění úhrady celního dluhu ručením / Marek
Reinoha
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 3436
finanční právo
celní právo

Běhounek, Pavel, 1964Přehled aktualit – daňová reforma / Pavel
Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 24
(2007), rubrika 1.10
finanční právo
daňové právo

Reinoha, Marek
Elektronické celní řízení při dovozu zboží / Marek
Reinoha
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 4647
finanční právo
celní právo

Běhounek, Pavel, 1964Daňová reforma – změny ve zdanění příjmů ze
závislé činnosti / Pavel Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 25-26
(2007), rubrika 2.3
finanční právo
daňové právo

daňové právo
Zdanění alkoholu a cigaret v EU
Daně a finance, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 22-24
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964OSVČ a daňová reforma / Pavel Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 25-26
(2007), rubrika 2.17
finanční právo
daňové právo

Antošová, Jana
Daňová problematika pro finanční instituce / Jana
Antošová, Jana Šťovíčková
Bankovnictví, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 35-36
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Změny ve zdanění společníků a jednatelů s.r.o. [1] /
Pavel Běhounek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 22
(2007), s. 4-6
finanční právo
daňové právo

Bachor, Vlastimil
K novele zákona o daních z příjmů přijaté zákonem
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
První část, až po § 25 / Vlastimil Bachor ... [et al.]
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 13-42
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Změny ve zdanění společníků a jednatelů s.r.o. (2) /
Pavel Běhounek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 23
(2007), s. 19-22
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Změny v daňové znatelnosti nákladů / Pavel
Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 2
(2008), rubrika 2.29
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957DPH u oprav a zpracovatelských operací / Václav
Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 4-11
finanční právo
daňové právo
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Benda, Václav, 1957DPH u ubytovacích a stravovacích služeb / Václav
Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 23
(2007), s. 11-16
finanční právo
daňové právo

Čermáková, Hana
Přiznání k dani silniční za rok 2007 / Hana
Čermáková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 3639
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957Daň z přidané hodnoty u služby komisionáře a
zprostředkovatele / Václav Benda
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 1922
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Prodej podniku v daních / Martin Děrgel
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 4350
finanční právo
daňové právo
Děrgel, Martin
Prodej podniku v daních. 2. část / Martin Děrgel
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 4855
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957K dani z přidané hodnoty / Václav Benda
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 3-8
finanční právo
daňové právo

Dráb, Ondřej
Změny v daňových předpisech od 1. 1. 2008. I. část
/ Ondřej Dráb, Milena Drábová
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 2-13
finanční právo
daňové právo

Boněk, Václav
K historii daňových reforem v českých zemích /
Václav Boněk
Daně a finance, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 3-6
finanční právo
daňové právo
Brychta, Ivan, 1959Změny ve zdanění fyzických osob / Ivan Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 19-22
finanční právo
daňové právo

Drábová, Milena
Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb. 3.
část, Katalogové služby / Milena Drábová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 3235
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Zaměstnanci, změny u závislé činnosti / Ivan
Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 19-22
finanční právo
daňové právo

Dubšeková, Lenka
Daňová exekuce podle zákona o správě daní a
poplatků / Lenka Hrstková Dubšeková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 4045
finanční právo
daňové právo

Burian, Ondřej
Daňové dopady různých forem charitativního
sponzoringu / Ondřej Burian
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 24
(2007), rubrika 2.25
finanční právo
daňové právo

Fitříková, Dagmar, 1959Přemístění obchodního majetku v rámci
Evropského společenství / Dagmar Fitříková,
Dagmar Procházková
Účetnictví, Č. 2 (2008), s. 34-38
finanční právo
daňové právo

Buršík, Radek
K problematice vytýkacího řízení ve světle novely
daňového řádu / Radek Buršík
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 35-37
finanční právo
daňové právo
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Klestil, Jindřich
Daň z nemovitostí v roce 2008 / Jindřich Klestil
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 2333
finanční právo
daňové právo

Fitříková, Dagmar, 1959Dodání a pořízení použitých vozidel v rámci
Evropského společenství a jejich následný prodej v
tuzemsku / Dagmar Fitříková, Dagmar Procházková
Účetnictví, Č. 12 (2007), s. 20-29
finanční právo
daňové právo

Koděrová, Alena
Harmonizace zdanění tabákových výrobků v
Evropské unii / Alena Koděrová
Daně a finance, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 7-14
finanční právo
daňové právo

Fleischmanová, Irena
Některé aspekty „tabákové“ problematiky v právní
úpravě a v praxi / Irena Fleishcmanová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 5658
finanční právo
daňové právo

Kohoutová, Marie
Zdaňování zaměstnanců po reformě od 1. ledna
2008 / Marie Kohoutová
Daně a finance, Roč. 16, č. 1 (2008), s. 3-6
finanční právo
daňové právo

Havel, Tomáš
Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty /
Tomáš Havel
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 3-6
finanční právo
daňové právo

Kořínek, Miloš
Povinnosti zaměstnavatele při zdaňování
zaměstnanců / Miloš Kořínek
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 1618
finanční právo
daňové právo

Holmes, Alena
Daň z nemovitostí po novele provedené zákonem o
stabilizaci veřejných rozpočtů / Alena Holmes
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 50-51
finanční právo
daňové právo

Kořínek, Miloš
Časové rozlišení nákladů, dohadné položky / Miloš
Kořínek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 24
(2007), s. 19-20
finanční právo
daňové právo

Holubová, Olga
Zajímavé judikáty Evropského soudního dvora k
dani z přidané hodnoty / Olga Holubová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 23-26
finanční právo
daňové právo

Koutná, Alena
Co nového v právní úpravě daně dědické, daně
darovací a daně z převodu nemovitostí? / Alena
Koutná
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 25-30
finanční právo
daňové právo

Hoskovec, Josef
Změny zákona o dani dědické, darovací a z převodu
nemovitostí / Josef Hoskovec
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 6-10
finanční právo
daňové právo

Kühnold, Jörg
Zum Grundsteuererlass bei Leerstand / Jörg
Kühnold
Zeitschrift für Kommunalfinanzen, Roč. 57, č. 12
(2007), s. 272-273
finanční právo
daňové právo

Hudcová, Zdenka
Právní postavení a zdaňování neziskových
organizací v Holandsku / Zdenka Hudcová
Daně a finance, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 17-20
finanční právo -- Nizozemsko
daňové právo
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Macháček, Ivan
Zdanění příjmů autorů v roce 2008 / Ivan Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 43-46
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
DPH a výstavba rodinných domů, bytů a bytových
domů / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 22
(2007), s. 6-10
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Doprava a přechodné ubytování zaměstnanců v
daňových výdajích v roce 2007 a 2008 / Ivan
Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 23
(2007), s. 6-11
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Vracení DPH ze zdrojů EU na podporu projektů
výzkumu a vývoje / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 23
(2007), s. 1-5
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Věcné břemeno a daně v roce 2007 / Ivan
Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 3742
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Sazba daně stavebních a montážních prací při
zabudování vestavných spotřebičů / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 24
(2007), s. 12-16
finanční právo
daňové právo

Machala, Otakar
Změny v sociálním a zdravotním pojištění a jejich
vliv na daň z příjmů pro rok 2008 / Otakar Machala
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 47-53
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Novela zákona o dani z přidané hodnoty provedená
zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů / Zdeněk
Kuneš
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 3-11
finanční právo
daňové právo

Machala, Otakar
Odložená daň z příjmů : [2] / Otakar Machala
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 23
(2007), rubrika 6.16
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Daňoví rezidenti a změna zákona o daních z příjmů
od 1. 1. 2008 / Pavel Kyselák
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 11-14
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Slevy na dani z příjmů od roku 2008 / Helena
Machová
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 18-21
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Gruzií /
Pavel Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 5962
finanční právo -- Gruzie
daňové právo

Machová, Helena
Editační povinnost v roce 2008 / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 23
(2007), s. 16-19
finanční právo
daňové právo

Líbal, Tomáš
Finanční leasing v podmínkách roku 2008 / Tomáš
Líbal, Petr Kout
Účetnictví, Č. 1 (2008), s. 12-17
finanční právo
daňové právo

Mikšíčková, Jarmila
K novele zákona o spotřebních daních platné od 1.
1. 2008 / Jarmila Mikšíčková, Vítězslav Píša
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 9-11
finanční právo
daňové právo
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Pfeilerová, Jaroslava
Zdaňování zaměstnanců od 1. 1. 2008 / Jaroslava
Pfeilerová
Účetnictví, Č. 2 (2008), s. 45-54
finanční právo
daňové právo

Mikulášová, Erna
Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani
z převodu nemovitostí přijatá zákonem č. 261/2007
Sb. / Erna Mikulášová
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 52-53
finanční právo
daňové právo

Pfeilerová, Jaroslava
Daňové rezidentství fyzických osob / Jaroslava
Pfeilerová
Účetnictví, Č. 2 (2008), s. 55--56
finanční právo
daňové právo

Mikulecká, Mária
Časový posun při uplatnění nároku na DPH aneb §
73 odst. 11 versus § 104 zákona o DPH / Mária
Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 24
(2007), s. 1-4
finanční právo
daňové právo

Pikal, Václav
Daň silniční za rok 2007, daňové přiznání a platba
daně / Václav Pikal
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 10-13
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Ukončení roku v daňové evidenci / Zdeněk
Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 24
(2007), s. 16-18
finanční právo
daňové právo

Píša, Vítězslav
Odpadní oleje ve světle zákona o stabilizaci
veřejných rozpočtů / Vítězslav Píša, Ivo Šulc
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 31-34
finanční právo
daňové právo

Nesnídal, Pavel
EURO / Pavel Nesnídal
Daně a finance, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 18-20
finanční právo
daňové právo

Pulcová, Martina
Procesní postavení ručitele v daňovém řízení po
tzv. technické novele zákona o správě daní /
Martina Pulcová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 23
(2007), s. 25-28
finanční právo
daňové právo

Nesnídal, Pavel
Rovná daň ve vybraných státech EU a dalších
zemích / Pavel Nesnídal
Daně a finance, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 20-22
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Novela zákona o daních z příjmů č. 261/2007 Sb. /
Eva Sedláková
Účetnictví, Č. 1 (2008), s. 27-35
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Přiznání k dani z příjmů právnických osob / Jiří
Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 1-4
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Pátá novela zákona o daních z příjmů schválená v
roce 2007 / Eva Sedláková
Účetnictví, Č. 2 (2008), s. 38-40
finanční právo
daňové právo

Pavlík, Ladislav
Ke změnám podmínek daňového řešení pohledávek
a tvorby daňově uznatelných rezerv v souvislosti s
přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /
Ladislav Pavlík, Jan Svoboda
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 43-49
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Sociální a zdravotní pojištění z hlediska daně z
příjmů od roku 2008 / Eva Sedláková
Účetnictví, Č. 2 (2008), s. 41-45
finanční právo
daňové právo
zdravotní pojištění
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Straková, Hana
Daň z přidané hodnoty a finanční pronájem / Hana
Straková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 2131
finanční právo
daňové právo

Teklá, Anna
Novela zákona o dani z nemovitostí od 1. 1. 2008 /
Anna Teklá
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 5-6
finanční právo
daňové právo

Šimek, Karel
Změny v zákoně o správě daní a poplatků / Karel
Šimek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 26-31
finanční právo
daňové právo

Teklá, Anna
Jak zaplatit daň z nemovitostí v roce 2008 / Anna
Teklá
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 24
(2007), s. 10-11
finanční právo
daňové právo

Šimek, Karel
Změny v zákoně o správě daní a poplatků v
souvislosti s tzv. technickou novelou / Karel Šimek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 24
(2007), s. 21-26
finanční právo
daňové právo

Tkáč, Radislav, 1967Problematika úroků a půjček / Radislav Tkáč, Jiří
Nesrovnal
Účetnictví, Č. 2 (2008), s. 57-58
finanční právo
daňové právo
Vavrák, Tomáš
K zásade zákazu retroaktivity v daňovom práve /
Tomáš Vavrák
Justičná revue, Roč. 59, č. 8-9 (2007), s. 1113-1119
finanční právo
daňové právo

Šretr, Vladimír
Finanční pronájem s následnou koupí v roce 2008 /
Vladimír Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 1-4
finanční právo
daňové právo

Vlčková, Jana
Novely daňových zákonů: Zákon o stabilizaci
veřejných rozpočtů / Jana Vlčková, Štěpán Karas
Bankovnictví, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 24-25
finanční právo
daňové právo

Šretr, Vladimír
Finanční náklady v roce 2008 / Vladimír Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 22
(2007), s. 1-3
finanční právo
daňové právo

Vrána, Petr
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
zdaňovací období 2007 / Petr Vrána
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 14-18
finanční právo
daňové právo

Šrotýř, Josef
Zákon o veřejných dražbách a možnosti rozsahu
uspokojení daňových pohledávek / Josef Šrotýř
Daně a finance, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 14-18
finanční právo
daňové právo

Vychopeň, Jiří
Uplatňování daně z příjmů paušální částkou / Jiří
Vychopeň
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 1115
finanční právo
daňové právo

Teklá, Anna
Daň z nemovitostí od zdaňovacího období roku
2008 / Anna Teklá
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 1
(2008), rubrika 13.1
finanční právo
daňové právo
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Vychopeň, Jiří
Zdanění příjmů z kapitálového majetku u fyzických
osob / Jiří Vychopeň
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 1620
finanční právo
daňové právo

Frolova, Jevgenija Isajevna
Administrativnyj centr emigrantskogo
Vnepartijnogo ob"jedinenija i Kronštadtskoje
vosstanije 1921 g. / Je.I. Frolova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 33-49
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- občanská válka

dějiny

Gladyšev, Andrej Vladimirovič
Francuzskaja revoljucija: vzgljad iz XXI veka /
A.V. Gladyšev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 66-73
právní dějiny
dějiny -- 18. století -- Francie -- revoluce

Avdoškina, Ol'ga Vladimirovna
Diktatura M.K. Diterichsa i krach dal'nevostočnoj
kontrrevoljucii / O.V. Avdoškina
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 111-120
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- občanská válka

Chalajev, Zachid Alijevič
Iz istorii oboronitel'nych sooruženij Alazanskoj
doliny / Z.A. Chalajev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 147-150
právní dějiny
dějiny -- 18. století -- Rusko -- stavitelství

Biktaševa, Alsu Nizimovna
Nadzor nad gubernatorami v Rossii v pervoj
polovine XIX v. / A.N. Biktaševa
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 97-105
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- Rusko

Chan, Nikolaj Aleksandrovič
Pochod uškujnikov 1374 g. i osnovanije goroda
Vjatki - Chlynova / N.A. Chan
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 122-130
právní dějiny
dějiny -- 14. století -- Rusko

Bucharin, Nikolaj Ivanovič
Otnošenija meždu Sovetskim Sojuzom i Pol'skoj
Narodnoj Respublikoj (1944 – 1989 gg.) / N.I.
Bucharin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 100-110
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- Polsko

Ivanov, Andrej Aleksandrovič
Vojennaja kontrrazvedka Belogo Severa v 1918 –
1920 gg. / A.A. Ivanov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 121-130
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- občanská válka

Čeučeva, Andžela Kaplanovna
Politika Osmanskoj imperii na Severo-Zapadnom
Kavkaze / A.K. Čeučeva
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 126-136
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- Rusko -- Osmanská říše

Ivonin, Jurij Jevgenjevič
Karl V Gabsburg / Ju.Je. Ivonin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 46-65
právní dějiny
dějiny -- 16. století -- Svatá říše římská

Fel'dman, Michail Arkad'jevič
Uroven' obrazovanija promyšlennych rabočich
Rossii i SSSR v 1900 – 1941 gg. / M.A. Fel'dman
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 13-30
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- Sovětský svaz -školství

Kazakovcev, Sergej Vladimirovič
Organizacija gospitalej i lazaretov v Vjatskoj
gubernii vo vremja pervoj mirovoj vojny / S.V.
Kazakovcev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 137-140
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- zdravotnictví

Fomin, Vjačeslav Vasiljevič
Purgasova Rus / V.V. Fomin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 3-17
právní dějiny
dějiny -- 13. století – Rusko

Komissarenko, Arkadij Ivanovič
Rossijskaja gosudarstvennost' i administrativnoje
upravlenije v konce XVII i XVIII v. / A.I.
Komissarenko
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 158-165
právní dějiny
dějiny -- 17. století -- 18. století -- Rusko

9

Petrov, K. V.
Sootnošenije obyčnogo prava i zakona v russkoj
sudebnoj praktike XVI – XVII vv. / K. V. Petrov
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 7 (2007), s. 80-83
právní dějiny
dějiny -- 16. století -- 17. století -- Rusko

Kostin, Ju. V.
Duchovno-nravstvennyje osnovanija stanovlenija
konservativnogo napravlenija politiko-pravovoj
mysli dorevoljucionnoj Rossii / Ju.V. Kostin
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 5 (2007), s. 114-117
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- Rusko

Puškarev, Lev Nikitovič
Učastije vojinov-dobrovol'cev v oboroně Moskvy v
1941 g. / L.N. Puškarev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 131-135
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- druhá světová
válka, 1939-1945

Litjagina, Anna Vladimirovna
Dosug v gorodach Rossii vo vtoroj polovině XIX –
načale XX v. / A.V. Litjagina
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 136-142
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- 20.století -- Rusko -hospodářství

Skutnev, Aleksej Vladimirovič
Social'naja mobil'nost' prichodskogo duchovenstva
v Vjatskoj jeparchii v seredině XIX – načale XX v.
/ A.V. Skutnev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 146-150
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- Rusko

Michajlova, Jelizaveta Michajlovna
Ideologija pravych partij i organizacij Povolž'ja
načala XX v. (regional'nyj aspekt) / Je.M.
Michajlova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 18-34
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko

Strachov, Vasilij Vjačeslavovič
«Zajem Svobody» Vremennogo pravitelstva / V.V.
Strachov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 31-45
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- revoluce

Mogilevskij, Konstantin Iljič
Gosudarstvennaja duma Rossii kak
istoriografičeskaja problema / K.I. Mogilevskij,
P.A. Ciunčuk, V.V. Šelochajev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 3-17
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Rusko
ústavní dějiny
Muchametdinov, Rafael Fardijevič
Tjurki Rossijskoj imperii i Osmanskoje gosudarstvo
v 1908 – 1917 gg. / R.F. Muchametdinov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 153-157
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- Osmanská říše

Strzałka, Krzysztof, 1967Rozmowy Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
z Galeazzo Ciano w okresie 1939-1940 / Krzysztof
Strzałka,
Sprawy miedzynarodowe, Roč. 60, č. 3 (2007), s.
103-140
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Polsko -- Itálie -- druhá
světová válka, 1939-1945

Nekrasova, Tat'jana Aleksandrovna
Francuzskaja okkupacionnaja politika v Germanii
1945 – 1949 gg. / T.A. Nekrasova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 131-142
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Francie -- Německo

Sulajev, Imanutdin Chabibovič
Musul'manskie s"jezdy Povolž'ja i Kavkaza v 1920ch gg. / I.Ch. Sulajev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 141-146
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- náboženství

Pečnikova, O. G.
Stanovlenije gosudarstvennych lečebnoprofilaktičeskich učrežděnij v Rossii X–XVI vv. /
O.G. Pečnikova, N.V. Michajlova
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 5 (2007), s. 84-88
právní dějiny
dějiny -- Rusko – zdravotnictví

Tauchen, Jaromír
Právní postavení úřednictva ve Třetí říši / Jaromír
Tauchen
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 245-249
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Německo – nacismus
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evropská integrace

Terešina, Je. P.
Otnošenije naselenija Povolž'ja k pervoj mirovoj
vojne / Je.P. Terešina
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 143-145
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- první světová válka,
1914-1918

Lyčka, Martin
Sjednocování trestního práva členských států
ES/EU formou výkladu Schengenské dohody /
Martin Lyčka
Trestněprávní revue, Roč. 6, č. 12 (2007), s. 353355
trestní právo
komunitární právo
evropská integrace

Teunov , M. K.
Legalizacija šariatskoj justicii v Sovetskoj Kabardě
i Balkarii / M.K. Teunov
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 8 (2007), s. 74-79
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz

finanční právo
Zdanění alkoholu a cigaret v EU
Daně a finance, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 22-24
finanční právo
daňové právo

Tropskaja, S. S.
Pravovoj status nalogoplatel'ščika – fizičeskogo lica
po rossijskomu Zakonu o gosudarstvennom
podochodnom naloge ot 6 aprelja 1916 g. / S. S.
Tropskaja
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 5 (2007), s. 89-94
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- daně

Antošová, Jana
Daňová problematika pro finanční instituce / Jana
Antošová, Jana Šťovíčková
Bankovnictví, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 35-36
finanční právo
daňové právo

Vojáček, Ladislav, 1952Učitelé právnických fakult v právní úpravě
meziválečného Československa : (se zvláštním
zřetelem na poměry v Brně) / Ladislav Vojáček
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 237-245
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Československo -- školství

Bachor, Vlastimil
K novele zákona o daních z příjmů přijaté zákonem
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
První část, až po § 25 / Vlastimil Bachor ... [et al.]
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 13-42
finanční právo
daňové právo

Vojtikov, Sergej Sergejevič
Razvitije vzgljadov vysšego rukovodstva Sovetskoj
Rossii na vojennoje stroitel‘stvo v nojabre 1917 –
marte 1918 g. / S.S. Vojtikov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 3-12
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- první světová válka,
1914-1918

Běhounek, Pavel, 1964Změny v daňové znatelnosti nákladů / Pavel
Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 2
(2008), rubrika 2.29
finanční právo
daňové právo

Zaks, V. A.
Nekotoryje osobennosti juridičeskoj techniki v
norvežskom zakonodatel‘stve 1274 g. (Na materiale
gl. IX „O kražach“) / V.A. Zaks
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 8 (2007), s. 80-82
právní dějiny
dějiny -- 13. století -- Norsko

Běhounek, Pavel, 1964Změny zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a
zákona o účetnictví v roce 2008 / Pavel Běhounek
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 14-15
finanční právo
daňové právo

Žukov, Aleksej Nikolajevič
Chutor kak vozmožnyj put' rešenija agrarnogo
voprosa na Smolenščině v gody nepa / A.N. Žukov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 147-152
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- Sovětský svaz –
hospodářství

Běhounek, Pavel, 1964Novinky v zákoně o rezervách / Pavel Běhounek
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 22-24
finanční právo
daňové právo
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Běhounek, Pavel, 1964Přehled aktualit – daňová reforma / Pavel
Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 24
(2007), rubrika 1.10
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957Daň z přidané hodnoty u služby komisionáře a
zprostředkovatele / Václav Benda
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 1922
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Daňová reforma – změny ve zdanění příjmů ze
závislé činnosti / Pavel Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 25-26
(2007), rubrika 2.3
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957K dani z přidané hodnoty / Václav Benda
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 3-8
finanční právo
daňové právo
Boněk, Václav
K historii daňových reforem v českých zemích /
Václav Boněk
Daně a finance, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 3-6
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964OSVČ a daňová reforma / Pavel Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 25-26
(2007), rubrika 2.17
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Změny ve zdanění fyzických osob / Ivan Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 19-22
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Změny ve zdanění společníků a jednatelů s.r.o. [1] /
Pavel Běhounek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 22
(2007), s. 4-6
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Zaměstnanci, změny u závislé činnosti / Ivan
Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 19-22
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Změny ve zdanění společníků a jednatelů s.r.o. (2) /
Pavel Běhounek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 23
(2007), s. 19-22
finanční právo
daňové právo

Burian, Ondřej
Daňové dopady různých forem charitativního
sponzoringu / Ondřej Burian
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 24
(2007), rubrika 2.25
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957DPH u oprav a zpracovatelských operací / Václav
Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 4-11
finanční právo
daňové právo

Buršík, Radek
K problematice vytýkacího řízení ve světle novely
daňového řádu / Radek Buršík
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 35-37
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957DPH u ubytovacích a stravovacích služeb / Václav
Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 23
(2007), s. 11-16
finanční právo
daňové právo

Cecil, Michelle Arnopol
Bankruptcy reform: what's tax got to do with it? /
Michelle Arnopol Cecil
Missouri law review, Roč. 71, č. 4 (2006), s. 879konkurz a vyrovnání
finanční právo
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Čermáková, Hana
Přiznání k dani silniční za rok 2007 / Hana
Čermáková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 3639
finanční právo
daňové právo

Fitříková, Dagmar, 1959Dodání a pořízení použitých vozidel v rámci
Evropského společenství a jejich následný prodej v
tuzemsku / Dagmar Fitříková, Dagmar Procházková
Účetnictví, Č. 12 (2007), s. 20-29
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Prodej podniku v daních / Martin Děrgel
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 4350
finanční právo
daňové právo

Fleischmanová, Irena
Některé aspekty „tabákové“ problematiky v právní
úpravě a v praxi / Irena Fleishcmanová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 5658
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Prodej podniku v daních. 2. část / Martin Děrgel
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 4855
finanční právo
daňové právo

Havel, Tomáš
Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty /
Tomáš Havel
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 3-6
finanční právo
daňové právo

Dráb, Ondřej
Změny v daňových předpisech od 1. 1. 2008. I. část
/ Ondřej Dráb, Milena Drábová
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 2-13
finanční právo
daňové právo

Holek, Ondřej
Basel II – jistota v peřejích globálních financí? /
Ondřej Holek
Bankovnictví, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 16-17
finanční právo
finanční trhy

Drábová, Milena
Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb. 3.
část, Katalogové služby / Milena Drábová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 3235
finanční právo
daňové právo

Holmes, Alena
Daň z nemovitostí po novele provedené zákonem o
stabilizaci veřejných rozpočtů / Alena Holmes
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 50-51
finanční právo
daňové právo

Dubšeková, Lenka
Daňová exekuce podle zákona o správě daní a
poplatků / Lenka Hrstková Dubšeková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 4045
finanční právo
daňové právo

Holubová, Olga
Zajímavé judikáty Evropského soudního dvora k
dani z přidané hodnoty / Olga Holubová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 23-26
finanční právo
daňové právo

Fitříková, Dagmar, 1959Přemístění obchodního majetku v rámci
Evropského společenství / Dagmar Fitříková,
Dagmar Procházková
Účetnictví, Č. 2 (2008), s. 34-38
finanční právo
daňové právo

Hoskovec, Josef
Změny zákona o dani dědické, darovací a z převodu
nemovitostí / Josef Hoskovec
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 6-10
finanční právo
daňové právo
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Kühnold, Jörg
Zum Grundsteuererlass bei Leerstand / Jörg
Kühnold
Zeitschrift für Kommunalfinanzen, Roč. 57, č. 12
(2007), s. 272-273
finanční právo
daňové právo

Hudcová, Zdenka
Právní postavení a zdaňování neziskových
organizací v Holandsku / Zdenka Hudcová
Daně a finance, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 17-20
finanční právo -- Nizozemsko
daňové právo
Kameníčková, Věra
Obecní dluh – podrobnější pohled na zadlužení
územní samosprávy / Věra Kameníčková
Obec a finance, Roč. 12, č. 5 (2007), s. 28-30
finanční právo
rozpočtové právo

Kuneš, Zdeněk
DPH a výstavba rodinných domů, bytů a bytových
domů / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 22
(2007), s. 6-10
finanční právo
daňové právo

Klestil, Jindřich
Daň z nemovitostí v roce 2008 / Jindřich Klestil
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 2333
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Vracení DPH ze zdrojů EU na podporu projektů
výzkumu a vývoje / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 23
(2007), s. 1-5
finanční právo
daňové právo

Koděrová, Alena
Harmonizace zdanění tabákových výrobků v
Evropské unii / Alena Koděrová
Daně a finance, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 7-14
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Sazba daně stavebních a montážních prací při
zabudování vestavných spotřebičů / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 24
(2007), s. 12-16
finanční právo
daňové právo

Kohoutová, Marie
Zdaňování zaměstnanců po reformě od 1. ledna
2008 / Marie Kohoutová
Daně a finance, Roč. 16, č. 1 (2008), s. 3-6
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Novela zákona o dani z přidané hodnoty provedená
zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů / Zdeněk
Kuneš
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 3-11
finanční právo
daňové právo

Kořínek, Miloš
Povinnosti zaměstnavatele při zdaňování
zaměstnanců / Miloš Kořínek
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 1618
finanční právo
daňové právo

Kypetová, Jaroslava
Financování samosprávy – je opravdu nutné lpět na
„daňových" příjmech / Jaroslava Kypetová
Obec a finance, Roč. 12, č. 5 (2007), s. 20
finanční právo
rozpočtové právo

Kořínek, Miloš
Časové rozlišení nákladů, dohadné položky / Miloš
Kořínek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 24
(2007), s. 19-20
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Daňoví rezidenti a změna zákona o daních z příjmů
od 1. 1. 2008 / Pavel Kyselák
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 11-14
finanční právo
daňové právo

Koutná, Alena
Co nového v právní úpravě daně dědické, daně
darovací a daně z převodu nemovitostí? / Alena
Koutná
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 25-30
finanční právo
daňové právo
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Machová, Helena
Editační povinnost v roce 2008 / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 23
(2007), s. 16-19
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Gruzií /
Pavel Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 5962
finanční právo -- Gruzie
daňové právo

Martínek, Radko
Financování obcí na křižovatce / Radko Martínek
Obec a finance, Roč. 12, č. 5 (2007), s. 14
finanční právo
rozpočtové právo

Líbal, Tomáš
Finanční leasing v podmínkách roku 2008 / Tomáš
Líbal, Petr Kout
Účetnictví, Č. 1 (2008), s. 12-17
finanční právo
daňové právo
Macháček, Ivan
Zdanění příjmů autorů v roce 2008 / Ivan Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 43-46
finanční právo
daňové právo

Mikšíčková, Jarmila
K novele zákona o spotřebních daních platné od 1.
1. 2008 / Jarmila Mikšíčková, Vítězslav Píša
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 9-11
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Doprava a přechodné ubytování zaměstnanců v
daňových výdajích v roce 2007 a 2008 / Ivan
Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 23
(2007), s. 6-11
finanční právo
daňové právo

Mikulášová, Erna
Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani
z převodu nemovitostí přijatá zákonem č. 261/2007
Sb. / Erna Mikulášová
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 52-53
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Věcné břemeno a daně v roce 2007 / Ivan
Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 3742
finanční právo
daňové právo

Mikulecká, Mária
Časový posun při uplatnění nároku na DPH aneb §
73 odst. 11 versus § 104 zákona o DPH / Mária
Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 24
(2007), s. 1-4
finanční právo
daňové právo

Machala, Otakar
Změny v sociálním a zdravotním pojištění a jejich
vliv na daň z příjmů pro rok 2008 / Otakar Machala
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 47-53
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Ukončení roku v daňové evidenci / Zdeněk
Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 24
(2007), s. 16-18
finanční právo
daňové právo

Machala, Otakar
Odložená daň z příjmů : [2] / Otakar Machala
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 23
(2007), rubrika 6.16
finanční právo
daňové právo

Nesnídal, Pavel
EURO / Pavel Nesnídal
Daně a finance, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 18-20
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Slevy na dani z příjmů od roku 2008 / Helena
Machová
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 18-21
finanční právo
daňové právo

Nesnídal, Pavel
Rovná daň ve vybraných státech EU a dalších
zemích / Pavel Nesnídal
Daně a finance, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 20-22
finanční právo
daňové právo
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Pražák, Bořivoj
Platební styk pohledem podniků : firmy volí banku
podle služeb, na ceně tolik nezáleží / Bořivoj
Pražák, Arthur D. Little
Bankovnictví, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 25-26
finanční právo
měnové právo

Netolický, Martin
Slovenský model rozpočtového určení daní – vzor
nebo inspirace / Martin Netolický
Obec a finance, Roč. 12, č. 5 (2007), s. 74-75
finanční právo -- Slovensko
rozpočtové právo
Nigrin, Jiří
Přiznání k dani z příjmů právnických osob / Jiří
Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 2
(2008), s. 1-4
finanční právo
daňové právo

Procházka, Petr
Mezinárodní měnový fond: reforma v poločase /
Petr Procházka, Petr Sedláček
Bankovnictví, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 15-16
finanční právo
měnové právo
Pulcová, Martina
Procesní postavení ručitele v daňovém řízení po
tzv. technické novele zákona o správě daní /
Martina Pulcová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 23
(2007), s. 25-28
finanční právo
daňové právo

Pavlík, Ladislav
Ke změnám podmínek daňového řešení pohledávek
a tvorby daňově uznatelných rezerv v souvislosti s
přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /
Ladislav Pavlík, Jan Svoboda
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 43-49
finanční právo
daňové právo

Reinoha, Marek
Zajištění úhrady celního dluhu ručením / Marek
Reinoha
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 3436
finanční právo
celní právo

Pfeilerová, Jaroslava
Zdaňování zaměstnanců od 1. 1. 2008 / Jaroslava
Pfeilerová
Účetnictví, Č. 2 (2008), s. 45-54
finanční právo
daňové právo

Reinoha, Marek
Elektronické celní řízení při dovozu zboží / Marek
Reinoha
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 4647
finanční právo
celní právo

Pfeilerová, Jaroslava
Daňové rezidentství fyzických osob / Jaroslava
Pfeilerová
Účetnictví, Č. 2 (2008), s. 55--56
finanční právo
daňové právo
Pikal, Václav
Daň silniční za rok 2007, daňové přiznání a platba
daně / Václav Pikal
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 10-13
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Novela zákona o daních z příjmů č. 261/2007 Sb. /
Eva Sedláková
Účetnictví, Č. 1 (2008), s. 27-35
finanční právo
daňové právo

Píša, Vítězslav
Odpadní oleje ve světle zákona o stabilizaci
veřejných rozpočtů / Vítězslav Píša, Ivo Šulc
Daně a právo v praxi, Roč. 13, č. 1 (2008), s. 31-34
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Pátá novela zákona o daních z příjmů schválená v
roce 2007 / Eva Sedláková
Účetnictví, Č. 2 (2008), s. 38-40
finanční právo
daňové právo
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Šrotýř, Josef
Zákon o veřejných dražbách a možnosti rozsahu
uspokojení daňových pohledávek / Josef Šrotýř
Daně a finance, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 14-18
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Sociální a zdravotní pojištění z hlediska daně z
příjmů od roku 2008 / Eva Sedláková
Účetnictví, Č. 2 (2008), s. 41-45
finanční právo
daňové právo
zdravotní pojištění
Schlossberger, Otakar, 1958Musejí převody vždy doprovázet informace o
klientovi? / Otakar Schlossberger
Bankovnictví, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 26-27
finanční právo
měnové právo

Teklá, Anna
Daň z nemovitostí od zdaňovacího období roku
2008 / Anna Teklá
Praktický poradce v daňových otázkách, Č. 1
(2008), rubrika 13.1
finanční právo
daňové právo

Straková, Hana
Daň z přidané hodnoty a finanční pronájem / Hana
Straková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 2131
finanční právo
daňové právo

Teklá, Anna
Novela zákona o dani z nemovitostí od 1. 1. 2008 /
Anna Teklá
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 5-6
finanční právo
daňové právo

Šimek, Karel
Změny v zákoně o správě daní a poplatků / Karel
Šimek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 26-31
finanční právo
daňové právo

Teklá, Anna
Jak zaplatit daň z nemovitostí v roce 2008 / Anna
Teklá
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 24
(2007), s. 10-11
finanční právo
daňové právo

Šimek, Karel
Změny v zákoně o správě daní a poplatků v
souvislosti s tzv. technickou novelou / Karel Šimek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 24
(2007), s. 21-26
finanční právo
daňové právo

Tkáč, Radislav, 1967Problematika úroků a půjček / Radislav Tkáč, Jiří
Nesrovnal
Účetnictví, Č. 2 (2008), s. 57-58
finanční právo
daňové právo
Tománek, Petr, 1954Hospodaření obcí včera, dnes a zítra / Petr
Tománek
Obec a finance, Roč. 12, č. 5 (2007), s. 18-19
finanční právo
rozpočtové právo

Šretr, Vladimír
Finanční pronájem s následnou koupí v roce 2008 /
Vladimír Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 1-4
finanční právo
daňové právo

Tomášek, Michal, 1963Ohrozí „reformní smlouva“ nezávislost ECB? /
Michal Tomášek
Bankovnictví, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 32-34
finanční právo
měnové právo

Šretr, Vladimír
Finanční náklady v roce 2008 / Vladimír Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 22
(2007), s. 1-3
finanční právo
daňové právo

Vavrák, Tomáš
K zásade zákazu retroaktivity v daňovom práve /
Tomáš Vavrák
Justičná revue, Roč. 59, č. 8-9 (2007), s. 1113-1119
finanční právo
daňové právo

17

kolektivní pracovní právo

Vlčková, Jana
Novely daňových zákonů: Zákon o stabilizaci
veřejných rozpočtů / Jana Vlčková, Štěpán Karas
Bankovnictví, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 24-25
finanční právo
daňové právo

Bezouška, Petr, 1978Pracovní právo ve společnosti 21. století / Petr
Bezouška
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 1 (2008), s. 19-22
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

Vrána, Petr
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
zdaňovací období 2007 / Petr Vrána
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 14-18
finanční právo
daňové právo

Dobeš, Petr
Několik poznámek k převodu (části) podniku / Petr
Dobeš
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 19 (2007), s. 707-713
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

Vychopeň, Jiří
Uplatňování daně z příjmů paušální částkou / Jiří
Vychopeň
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 11 (2007), s. 1115
finanční právo
daňové právo

Hůrka, Petr, 1974Využití zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ v
pracovním právu / Petr Hůrka
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 24 (2007), s. 883-887
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

Vychopeň, Jiří
Zdanění příjmů z kapitálového majetku u fyzických
osob / Jiří Vychopeň
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 1620
finanční právo
daňové právo

Jirásek, Jan
K některým aspektům vztahu judikatury Soudního
dvora Evropských společenství a Evropského soudu
pro lidská práva (diskriminace transsexuálů) / Jan
Jirásek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 2
(2007), s. 120-123
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

finanční trhy

Lauffs, Andreas
Internationaler Personaleinsatz – das Arbeitsrecht in
China / Andreas Lauffs, Christian Atzler
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 62, č. 10 (2007), s.
590-593
pracovní právo -- Čína
pracovní právo individuální
kolektivní pracovní právo

Holek, Ondřej
Basel II – jistota v peřejích globálních financí? /
Ondřej Holek
Bankovnictví, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 16-17
finanční právo
finanční trhy
forenzní psychologie

komunitární právo

Lounová, Jaroslava
Problémy ve využívání psychologie v oblasti
trestního řízení / Jaroslava Lounová
Trestní právo, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 19-23
trestní právo procesní
forenzní psychologie

Klučka, Ján, 1951Občianstvo v medzinárodnom a európskom práve /
J. Klučka, P. Pecho
Právny obzor, Roč. 90, č. 3 (2007), s. 205-225
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
komunitární právo

kartelové právo
Neruda, Robert, 1977Kontrola spojování soutěžitelů v České republice v
letech 2005 a 2006. Část I. / Robert Neruda
Právní fórum, Roč. 4, č. 8 (2007), s. 292-299
obchodní právo
kartelové právo
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Lyčka, Martin
Sjednocování trestního práva členských států
ES/EU formou výkladu Schengenské dohody /
Martin Lyčka
Trestněprávní revue, Roč. 6, č. 12 (2007), s. 353355
trestní právo
komunitární právo
evropská integrace

Dickerson, A. Mechele
Race matters in bankruptcy reform / A. Mechele
Dickerson
Missouri law review, Roč. 71, č. 4 (2006), s. 919961
konkurz a vyrovnání
ústavní právo

Nesnídal, Pavel
Přístupy k životnímu prostředí v EU / Pavel
Nesnídal
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 5 (2007), s. 7-17
právo životního prostředí
komunitární právo

Hiller, Klaus
Illegale Migration: Ermittlungsverfahren "Voodoo"
: Herausforderungen und Handlungserfordernisse /
Kriminalistik, Roč. 61, č. 2 (2007), s. 90-93
trestní právo hmotné
kriminalistika

Outlá, Veronika, 1977Obecná ustanovení Listiny základních práv EU v
Ústavě pro Evropu / Veronika Outlá
Karlovarská právní revue, roč. 3, č. 2 (2007), s. 4555
ústavní právo
komunitární právo

Spang, Thomas
Das Gemeinsame Analyse- und Strategiezentrum
Illegale Migration (GASIM) / Thomas Spang
Kriminalistik, Roč. 61, č. 2 (2007), s. 95-98
trestní právo hmotné
kriminalistika

Scheu, Harald Christian, 1969Ochrana menšin v právu Evropské unie / Harald
Christian Scheu
Správní právo, Roč. 40, č. 7 (2007), s. 490-514
komunitární právo

Ziercke, Jörg
Kriminalität im Kontext von Migration :
Auswirkungen auf die Sicherheitslage Deutschlands
im europäischen Verbund / Jörg Ziercke
Kriminalistik, Roč. 61, č. 2 (2007), s. 83-89
trestní právo hmotné
kriminalistika

kriminalistika

Zapała, Marta
Zasada trwałości decyzji administracyjnej w
orzecznictwie ETS / Marta Zapała
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 10 (2007), s. 70-80
správní právo
komunitární právo

kriminologie
Kolouch, Jan
Několik poznámek k specifikům dokazování
softwarové kriminality / Jan Kolouch, Josef Souček
Trestní právo, Roč. 12, č. 12 (2007), s. 6-12
trestní právo procesní
kriminologie

koncerny
Pokorná, Jarmila, 1955Kolizní problematika ovládacích smluv / Jarmila
Pokorná, Jana Glogarová
Právní fórum, Roč. 4, č. 11 (2007), s. 395-400
obchodní právo
koncerny

měnové právo
Pražák, Bořivoj
Platební styk pohledem podniků : firmy volí banku
podle služeb, na ceně tolik nezáleží / Bořivoj
Pražák, Arthur D. Little
Bankovnictví, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 25-26
finanční právo
měnové právo

konkurz a vyrovnání
Cecil, Michelle Arnopol
Bankruptcy reform: what's tax got to do with it? /
Michelle Arnopol Cecil
Missouri law review, Roč. 71, č. 4 (2006), s. 879konkurz a vyrovnání
finanční právo

Procházka, Petr
Mezinárodní měnový fond: reforma v poločase /
Petr Procházka, Petr Sedláček
Bankovnictví, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 15-16
finanční právo
měnové právo
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Fallon, Richard H., Jr
Habeas Corpus jurisdiction, substantive rights, and
the war on terror / Richard H. Fallon & Daniel J.
Meltzer
Harvard law review, Roč. 120, č. 8 (2007), s. 20292112
trestní právo procesní
mezinárodní právo veřejné

Schlossberger, Otakar, 1958Musejí převody vždy doprovázet informace o
klientovi? / Otakar Schlossberger
Bankovnictví, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 26-27
finanční právo
měnové právo
Tomášek, Michal, 1963Ohrozí „reformní smlouva“ nezávislost ECB? /
Michal Tomášek
Bankovnictví, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 32-34
finanční právo
měnové právo

Klučka, Ján, 1951Občianstvo v medzinárodnom a európskom práve /
J. Klučka, P. Pecho
Právny obzor, Roč. 90, č. 3 (2007), s. 205-225
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
komunitární právo

mezinárodní právo soukromé
Goldsmith, Jack L.
Lex loci delictus and global economic welfare:
Spinozzi v. ITT Sheraton Corp. / Jack L. Goldsmith
& Alan O. Sykes
Harvard law review, Roč. 120, č. 5 (2007), s.
teorie a filosofie práva
mezinárodní právo soukromé

Lewis, Jonathan
The European ceiling on human rights / Jonathan
Lewis
Public law, Č. winter (2007), s. 720-747
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
Lyčka, Martin
Rozsah práva na soudní ochranu v rámci třetího
pilíře / Martin Lyčka
Jurisprudence, Roč. 16, č. 3 (2007), s. 27-35
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

mezinárodní právo veřejné
Laser beam or blunderbuss?: Evaluating the
usefulness of determinate sentencing for military
commissions and international criminal law
Harvard law review, Roč. 120, č. 7 (2007), s. 18481869
trestní právo
trestní právo hmotné
mezinárodní právo veřejné

Majerčák, Tomáš
Právo na život podľa Medzinárodného paktu
občianskych a politických práv / Tomáš Majerčák
Justičná revue, Roč. 59, č. 4 (2007), s. 473-484
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

What price for priceless?: Implementing the
justiciability of the right to water
Harvard law review, Roč. 120, č. 4 (2007), s. 10671088
teorie a filosofie práva
mezinárodní právo veřejné

Malenovský, Jiří, 1950Znovu k navrhované ratifikaci Římského statutu
Českou republikou / Jiří Malenovský
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 22 (2007), s. 803-809
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Bílková, Veronika, 1975Ochrana lidských práv za ozbrojeného konfliktu přístup Evropského soudu pro lidská práva /
Veronika Bílková
Právník, Roč. 147, č. 1 (2008), s. 19-47
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Miszczak, Krzysztof
Polska a rozwój Europejskiej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony / Krzysztof Miszczak
Sprawy miedzynarodowe, Roč. 60, č. 3 (2007), s.
41-62
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Bradley, Curtis A.
Sosa, customary international law and the
continuing relevance of Erie / Curtis A. Bradley,
Jack L. Goldsmith & David H. Moore
Harvard law review, Roč. 120, č. 4 (2007), s. 869936
teorie a filosofie práva
mezinárodní právo veřejné
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Rosenberg, David
The judicial Posner on negligence versus strict
liability: Indiana Harbor Bell Railroad Co. v.
American Cyanamid Co. / David Rosenberg
Harvard law review, Roč. 120, č. 5 (2007), s. 12101222
teorie a filosofie práva
občanské právo
závazkové právo

Škrk, Mirjam
Odnos med mednarodnim pravom in notram
pravom v praksi Ustavnega sodišča / Mirjam Škrk
Pravnik, Roč. 62, č. 6-8 (2007), s. 275-311
mezinárodní právo veřejné
ústavní právo
právo mezinárodních organizací
Šturma, Pavel, 1963Evropská unie a členské státy před Evropským
soudem pro lidská práva (ve světle případu
Bosphorus) / Pavel Šturma
Právník, Roč. 147, č. 1 (2008), s. 1-18
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Shiffrin, Seana Valentine
The divergence of contract and promise / Seana
Valentine Shiffrin
Harvard law review, Roč. 120, č. 3 (2007), s. 708753
teorie a filosofie práva
občanské právo

Šturma, Pavel, 1963MSD k aplikaci Úmluvy o zabránění a trestání
zločinu genocidia / Pavel Šturma
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 10 (2007), s. 11-15
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Schwartz, Alan
Precontractual liability and preliminary agreements
/ Alan Schwartz & Robert E. Scott
Harvard law review, Roč. 120, č. 3 (2007), s. 662707
občanské právo
obchodní právo

Vylegžanin, A. N.
Arbitraž kak sredstvo razrešenija
mežgosudarstvennych morskich sporov / A.N.
Vylegžanin, T.G. Saksina
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 10 (2007), s. 75845-12
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

občanské právo hmotné

nemocenské pojištění

Handlar, Jiří
K problematice rozlišování dohod působících
změnu a zánik závazku / Jiří Handlar
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 23 (2007), s. 841-848
občanské právo hmotné

Bolcková, Eva
Změny v nemocenském pojištění / Eva Bolcková
Národní pojištění, Roč. 38, č. 12 (2007), s. 7-10
sociální zabezpečení
nemocenské pojištění

Králík, Michal
Historický a teoretický úvod do problematiky
podílového spoluvlastnictví / Michal Králík
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 21 (2007), s. 765-775
občanské právo hmotné

občanské právo

Lavický, Petr, 1977Kritické poznámky ke koncepci návrhu občanského
zákoníku / Petr Lavický
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 23 (2007), s. 848-859
občanské právo hmotné

After Ayotte: the need to defend abortion rights
with renewed „purpose“
Harvard law review, Roč. 119, č. 8 (2006), s. 25522573
občanské právo
ústavní právo
zdravotnické právo

Melzer, Filip, 1975Pojem věci v návrhu občanského zákoníku / Filip
Melzer
Právník, Roč. 146, č. 11 (2007), s. 1217-1230
občanské právo hmotné

Rakoff, Todd D.
Good faith in contract performance / Todd D.
Rakoff
Harvard law review, Roč. 120, č. 5 (2007), s. 11871198
teorie a filosofie práva
občanské právo
závazkové právo

Pejšek, Vít
Hospodaření podílových spoluvlastníků / Vít Pejšek
Právní rádce, Roč. 15, č. 7 (2007), s. 7-8
občanské právo hmotné
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Minow, Martha, 1954Religion and the burden of proof: Posner’s
economics and pragmatism in Metzl v. Leininger /
Martha Minow
Harvard law review, Roč. 120, č. 5 (2007), s. 11751186
teorie a filosofie práva
občanské právo procesní

Pejšek, Vít
Součásti a příslušenství nemovitosti / Vít Pejšek
Právní rádce, Roč. 15, č. 8 (2007), s. 16-18
občanské právo hmotné
Přidal, Ondřej
Zjišťování majetku zůstavitele / Ondřej Přidal
Právní rádce, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 14-16
občanské právo hmotné

Pipková, Hana
K reformě soudnictví : soudce mediátorem ve
správních věcech? / Hana Pipková
Právní rádce, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 13-21
občanské právo procesní

Svoboda, Karel
Absolutní objektivní odpovědnost za škodu.
Existuje vůbec? / Karel Svoboda
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 23 (2007), s. 864-867
občanské právo hmotné

Pohl, Tomáš, 1952Základní principy nové právní úpravy řešení
úpadku v České republice / Tomáš Pohl
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 11 (2007), s. 19-37
občanské právo procesní

Tégl, Petr
Veřejné seznamy a ochrana dobré víry. Stručný
pohled na českou a polskou právní úpravu a jejich
srovnání / Petr Tégl
Ad notam, Roč. 13, č. 5 (2007), s. 142-148
občanské právo hmotné -- Polsko

Svoboda, Karel
Soud je povinen poučovat / Karel Svoboda
Právní rádce, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 16-18
občanské právo procesní

Telec, Ivo, 1959Změna české občanskoprávní doktríny / Ivo Telec
Právník, Roč. 146, č. 10 (2007), s. 1084-1094
občanské právo hmotné

Svoboda, Karel
Co se změní při doručování písemností v civilním
řízení / Karel Svoboda
Právní fórum, Roč. 4, č. 11 (2007), s. 400-403
občanské právo procesní

Wilk Adam
Určování rodičovské zodpovědnosti v evropských
zemích / Adam Wilk
Právní rádce, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 17-21
občanské právo hmotné

obchodní právo

občanské právo procesní

Brewer, Scott
Satisfaction and Posner’s Morin opinion:
Aliaguando bonus dormitat posnerus? / Scott
Brewer
Harvard law review, Roč. 120, č. 5 (2007), s. 11231136
teorie a filosofie práva
obchodní právo

Bělohlávek, Alexander J., 1968Procesní předpisy a rozhodčí řízení / Alexander J.
Bělohlávek
Právní fórum, Roč. 4, č. 12 (2007), s. 431-444
občanské právo procesní

Čech, Petr, 1975Kdy použít obchodní zákoník a kdy jen občanský
zákoník. I / Petr Čech
Právní rádce, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 22-28
obchodní právo

Derka, Ladislav
Typické procesní chyby účastníků ve sporech o
zaplacení směnky / Ladislav Derka
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 12 (2007), s. 25-30
občanské právo procesní

Fiala, Tomáš
Vyšetřovací pravomoci Evropské komise a Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže z pohledu
ochrany základních práv / Tomáš Fiala
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 21 (2007), s. 775-780
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Zimmermann, Reinhard, 1952Le droit comparé et l’européanisation du droit privé
/ Reinhard Zimmermann
Revue trimestrielle de droit civil, Č. 3 (2007), s.
451-483
občanské právo hmotné
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Horáček, Roman, 1966K otázkám aplikace zák. č. 221/2006 Sb., o
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví / Roman
Horáček
Obchodní právo, Roč. 16, č. 11 (2007), s. 2-8
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Schwartz, Alan
Precontractual liability and preliminary agreements
/ Alan Schwartz & Robert E. Scott
Harvard law review, Roč. 120, č. 3 (2007), s. 662707
občanské právo
obchodní právo

Marek, Karel, 1949Nová právní úprava veřejných zakázek a
problematika obchodních závazků / Karel Marek
Karlovarská právní revue, Roč. 3, č. 3 (2007), s. 110
obchodní právo

Zima, Petr
Oceňování podniku při nedobrovolných transakcích
/ Petr Zima
Právní fórum, Roč. 4, č. 11 (2007), s. 403-407
obchodní právo
obchodní společnosti

Matějková, Adéla
Sídlo právnických osob / Adéla Matějková
Právní rádce, Roč. 15, č. 12 (2007), s. 28-32
obchodní právo

obchodní společnosti
Zima, Petr
Oceňování podniku při nedobrovolných transakcích
/ Petr Zima
Právní fórum, Roč. 4, č. 11 (2007), s. 403-407
obchodní právo
obchodní společnosti

Neruda, Robert, 1977Kontrola spojování soutěžitelů v České republice v
letech 2005 a 2006. Část I. / Robert Neruda
Právní fórum, Roč. 4, č. 8 (2007), s. 292-299
obchodní právo
kartelové právo

penologie
Hladík, Ondřej
Studijní cesta JUDr. Vladimíra Solnaře - Švýcarsko
/ Ondřej Hladík
Historická penologie, Č. 1 (2007). s. 4-11
penologie
právní dějiny

Petr, Michal
Uplatnění soutěžního práva v sektoru zemědělství /
Michal Petr
Právní fórum, Roč. 4, č. 10 (2007), s. 368-373
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Hladík, Ondřej
Těžba uranu v Československu / Ondřej Hladík
Historická penologie, Č. 1 (2007). s. 54-60
penologie
právní dějiny -- 20.století

Pokorná, Jarmila, 1955Kolizní problematika ovládacích smluv / Jarmila
Pokorná, Jana Glogarová
Právní fórum, Roč. 4, č. 11 (2007), s. 395-400
obchodní právo
koncerny

Hladík, Ondřej
Studijní cesta JUDr. Vladimíra Solnaře - Belgie /
Ondřej Hladík
Historická penologie, Č. 2 (2007). s. 14-30
penologie
právní dějiny

Poremská, Michaela
Elektronické zadávání veřejných zakázek /
Michaela Poremská
Právní fórum, Roč. 4, č. 12 (2007), s. 445-450
obchodní právo
závazkové právo

Joza, Petr
Internační středisko Rabštejn / Petr Joza
Historická penologie, Č. 1 (2007). s. 38-49
penologie
právní dějiny

Raus, David, 1974Osmadvacetkrát v téže věci? : odvrácená strana
jednotné aplikace soutěžního práva / David Raus
Právní fórum, Roč. 4, č. 10 (2007), s. 361-368
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Kafková, Alena
Vězeňská konference v roce 1931 v Praze / Alena
Kafková
Historická penologie, Č. 1 (2007). s. 11-29
penologie
právní dějiny
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Lauffs, Andreas
Internationaler Personaleinsatz – das Arbeitsrecht in
China / Andreas Lauffs, Christian Atzler
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 62, č. 10 (2007), s.
590-593
pracovní právo -- Čína
pracovní právo individuální
kolektivní pracovní právo

Kýr, Aleš
Tradice a reformy vzdělávání vězeňského personálu
/ Aleš Kýr
Historická penologie, Č. 1 (2007). s. 29-35
penologie
právní dějiny
Vacek, Eduard
Základy občanské mravouky. [1] / Eduard Vacek
Historická penologie, Č. 1 (2007). s. 60-62
penologie
právní etika

pracovní právo individuální
Barinková, Milena
Princípy systému štátnej sociálnej podpory / M.
Barinková
Právny obzor, Roč. 90, č. 1 (2007), s. 24-36
sociální zabezpečení -- Slovensko
pracovní právo individuální

Vacek, Eduard
Základy občanské mravouky. [2] / Eduard Vacek
Historická penologie, Č. 2 (2007). s. 42-43
penologie
právní etika

Bělohlávek, Alexander J., 1968Arbitrabilita pracovněprávních sporů / Alexander J.
Bělohlávek
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 9 (2007), s. 23-31
rozhodčí řízení
pracovní právo individuální

personální management
Urban, Jan, 1953Hodnocení a odměňování v mezinárodních firmách
/ Jan Urban
Práce a mzda, Roč. 55, č. 11 (2007), s. 52-57
personální management
pracovní právo individuální

Bezouška, Petr, 1978Pracovní právo ve společnosti 21. století / Petr
Bezouška
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 1 (2008), s. 19-22
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

politologie
Lobel, Orly
The paradox of extralegal activism: critical legal
consciousness and transformative politics / Orly
Lobel
Harvard law review, Roč. 120, č. 4 (2007), s. 937988
teorie a filosofie práva
politologie
právní sociologie

Brachmann, Carsten
Einsatz von Fremdpersonal - Alternative zur
Arbeitnehmerüberlassung / Carsten Brachmann,
Markus Diepold
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 62, č. 11 (2007), s.
648-652
pracovní právo individuální
Dobeš, Petr
Několik poznámek k převodu (části) podniku / Petr
Dobeš
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 19 (2007), s. 707-713
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

pozemkové právo
Vícha, Ondřej, 1976Nejnovější přístupy Evropské unie k právní ochraně
půdy / Ondřej Vícha
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 5 (2007), s. 2-6
právo životního prostředí
pozemkové právo

Fetter, Richard W.
Krácení dovolené pro omluvenou a neomluvenou
absenci / Richard W. Fetter
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 20
(2007), s. 29-32
pracovní právo individuální

pracovní právo
A proposal for law schools to combat structural
discrimination at law firms through managementbased regulation
Harvard law review, Roč. 120, č. 8 (2007), s. 21562177
teorie a filosofie práva
pracovní právo

Florek, Ludwik
Kodyfikacyjne problemy prawa pracy / Ludwik
Florek
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 11 (2007), s. 3-19
pracovní právo individuální

24

Štefko, Martin
Vybrané změny v zákoníku práce / Martin Štefko
Národní pojištění, Roč. 39, č. 2 (2008), s. 5-6
pracovní právo individuální

Hůrka, Petr, 1974Využití zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ v
pracovním právu / Petr Hůrka
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 24 (2007), s. 883-887
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

Štefko, Martin
Novelizace zákoníku práce – náhrada mzdy po
dobu pracovní neschopnosti zaměstnance / Martin
Štefko
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 16, č. 11
(2007), s. 31-32
pracovní právo individuální

Jirásek, Jan
K některým aspektům vztahu judikatury Soudního
dvora Evropských společenství a Evropského soudu
pro lidská práva (diskriminace transsexuálů) / Jan
Jirásek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 2
(2007), s. 120-123
kolektivní pracovní právo
pracovní právo individuální

Štefko, Martin
Předávání osobních údajů o zaměstnancích do
jiných států / Martin Štefko
Národní pojištění, Roč. 38, č. 11 (2007), s. 7-8
pracovní právo individuální

Jouza, Ladislav, 1940Pronajímání pracovních sil podle zákoníku práce a
zákona o zaměstnanosti / Ladislav Jouza
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 16, č. 10
(2007), s. 9-18
pracovní právo individuální

Urban, Jan, 1953Hodnocení a odměňování v mezinárodních firmách
/ Jan Urban
Práce a mzda, Roč. 55, č. 11 (2007), s. 52-57
personální management
pracovní právo individuální

Lauffs, Andreas
Internationaler Personaleinsatz – das Arbeitsrecht in
China / Andreas Lauffs, Christian Atzler
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 62, č. 10 (2007), s.
590-593
pracovní právo -- Čína
pracovní právo individuální
kolektivní pracovní právo

Weber, Astrid
Grundlagen der Entsendung - Grenzgänger Arbeitnehmerüberlassung ins Ausland / Astrid
Weber, Ursula Gördel
Arbeit und Arbeitsrecht, Roč. 62, č. 11 (2007), s.
670-672
pracovní právo individuální

Němec, Robert
Evropské procesní právo : příslušnost soudů,
uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech občanských
a obchodních v rámci EU / Robert Němec, Ondřej
Čech
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 16, č. 10
(2007), s. 3-9
pracovní právo individuální

právní dějiny
Avdoškina, Ol'ga Vladimirovna
Diktatura M.K. Diterichsa i krach dal'nevostočnoj
kontrrevoljucii / O.V. Avdoškina
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 111-120
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- občanská válka

Procházka, Tomáš
Změna v odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na
odložených věcech? / Tomáš Procházka, Eva
Svobodová
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 16, č. 10
(2007), s. 18-21
pracovní právo individuální

Biktaševa, Alsu Nizimovna
Nadzor nad gubernatorami v Rossii v pervoj
polovine XIX v. / A.N. Biktaševa
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 97-105
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- Rusko

Szewczyk, Helena
Pracodawczy obowiązek dbałości o dobro
pracownika / Helena Szewczyk
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 11 (2007), s. 69-81
pracovní právo individuální

Liber XX, Titulus I: De pignoribus et hypothecis et
qualiter ea contrahuntur et de pactis eorum /
[přeložili] Peter Blaho, Jarmila Vaňková
Justičná revue, Roč. 59, č. 10 (2007), s. 1348-1364
právní dějiny
římské právo
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Liber XX, Titulus II: In quibus causis pignus vel
hypotheca tacite contrahitur; Titulus IIIi: Quae res
pignori vel hypothecae datae obligari non possunt;
Titulus IV: Qui potiores in pignore vel hypotheca
habeantur et de his qui in priorum creditorum
locum succedunt / [přeložili] Peter Blaho, Jarmila
Vaňková
Justičná revue, Roč. 59, č. 11 (2007), s. 1529-1544
právní dějiny
římské právo

Gladyšev, Andrej Vladimirovič
Francuzskaja revoljucija: vzgljad iz XXI veka /
A.V. Gladyšev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 66-73
právní dějiny
dějiny -- 18. století -- Francie -- revoluce
Hladík, Ondřej
Studijní cesta JUDr. Vladimíra Solnaře - Švýcarsko
/ Ondřej Hladík
Historická penologie, Č. 1 (2007). s. 4-11
penologie
právní dějiny

Bucharin, Nikolaj Ivanovič
Otnošenija meždu Sovetskim Sojuzom i Pol'skoj
Narodnoj Respublikoj (1944 – 1989 gg.) / N.I.
Bucharin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 100-110
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- Polsko

Hladík, Ondřej
Těžba uranu v Československu / Ondřej Hladík
Historická penologie, Č. 1 (2007). s. 54-60
penologie
právní dějiny -- 20.století

Čeučeva, Andžela Kaplanovna
Politika Osmanskoj imperii na Severo-Zapadnom
Kavkaze / A.K. Čeučeva
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 126-136
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- Rusko -- Osmanská říše

Hladík, Ondřej
Studijní cesta JUDr. Vladimíra Solnaře - Belgie /
Ondřej Hladík
Historická penologie, Č. 2 (2007). s. 14-30
penologie
právní dějiny

Fel'dman, Michail Arkad'jevič
Uroven' obrazovanija promyšlennych rabočich
Rossii i SSSR v 1900 – 1941 gg. / M.A. Fel'dman
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 13-30
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- Sovětský svaz -školství

Chalajev, Zachid Alijevič
Iz istorii oboronitel'nych sooruženij Alazanskoj
doliny / Z.A. Chalajev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 147-150
právní dějiny
dějiny -- 18. století -- Rusko -- stavitelství

Fomin, Vjačeslav Vasiljevič
Purgasova Rus / V.V. Fomin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 3-17
právní dějiny
dějiny -- 13. století -- Rusko

Chan, Nikolaj Aleksandrovič
Pochod uškujnikov 1374 g. i osnovanije goroda
Vjatki - Chlynova / N.A. Chan
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 122-130
právní dějiny
dějiny -- 14. století -- Rusko

Frolova, Jevgenija Isajevna
Administrativnyj centr emigrantskogo
Vnepartijnogo ob"jedinenija i Kronštadtskoje
vosstanije 1921 g. / Je.I. Frolova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 33-49
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- občanská válka

Ivanov, Andrej Aleksandrovič
Vojennaja kontrrazvedka Belogo Severa v 1918 –
1920 gg. / A.A. Ivanov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 121-130
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- občanská válka

Get'man-Pavlova, I. V.
Narodnyje iski iz kvazideliktov v rimskom prave /
I.V. Get'man-Pavlova
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 5 (2007), s. 101-108
právní dějiny
římské právo

Ivonin, Jurij Jevgenjevič
Karl V Gabsburg / Ju.Je. Ivonin
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 46-65
právní dějiny
dějiny -- 16. století -- Svatá říše římská
Joza, Petr
Internační středisko Rabštejn / Petr Joza
Historická penologie, Č. 1 (2007). s. 38-49
penologie
právní dějiny
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Mogilevskij, Konstantin Iljič
Gosudarstvennaja duma Rossii kak
istoriografičeskaja problema / K.I. Mogilevskij,
P.A. Ciunčuk, V.V. Šelochajev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 3-17
právní dějiny
dějiny -- 20. století -- Rusko
ústavní dějiny

Kafková, Alena
Vězeňská konference v roce 1931 v Praze / Alena
Kafková
Historická penologie, Č. 1 (2007). s. 11-29
penologie
právní dějiny
Kazakovcev, Sergej Vladimirovič
Organizacija gospitalej i lazaretov v Vjatskoj
gubernii vo vremja pervoj mirovoj vojny / S.V.
Kazakovcev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 137-140
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- zdravotnictví

Muchametdinov, Rafael Fardijevič
Tjurki Rossijskoj imperii i Osmanskoje gosudarstvo
v 1908 – 1917 gg. / R.F. Muchametdinov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 153-157
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- Osmanská říše

Komissarenko, Arkadij Ivanovič
Rossijskaja gosudarstvennost' i administrativnoje
upravlenije v konce XVII i XVIII vv. / A.I.
Komissarenko
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 158-165
právní dějiny
dějiny -- 17. století -- 18. století -- Rusko

Nekrasova, Tat'jana Aleksandrovna
Francuzskaja okkupacionnaja politika v Germanii
1945 – 1949 gg. / T.A. Nekrasova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 131-142
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Francie -- Německo

Kostin, Ju. V.
Duchovno-nravstvennyje osnovanija stanovlenija
konservativnogo napravlenija politiko-pravovoj
mysli dorevoljucionnoj Rossii / Ju.V. Kostin
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 5 (2007), s. 114-117
právní dějiny
dějiny -- 19.století -- Rusko

Pečnikova, O. G.
Stanovlenije gosudarstvennych lečebnoprofilaktičeskich učrežděnij v Rossii X–XVI vv. /
O.G. Pečnikova, N.V. Michajlova
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 5 (2007), s. 84-88
právní dějiny
dějiny -- Rusko -- zdravotnictví

Kýr, Aleš
Tradice a reformy vzdělávání vězeňského personálu
/ Aleš Kýr
Historická penologie, Č. 1 (2007). s. 29-35
penologie
právní dějiny

Petrov, K. V.
Sootnošenije obyčnogo prava i zakona v russkoj
sudebnoj praktike XVI – XVII vv. / K. V. Petrov
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 7 (2007), s. 80-83
právní dějiny
dějiny -- 16. století -- 17. století -- Rusko

Litjagina, Anna Vladimirovna
Dosug v gorodach Rossii vo vtoroj polovině XIX –
načale XX vv. / A.V. Litjagina
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 136-142
právní dějiny
dějiny -- 19. století -- 20.století -- Rusko -hospodářství

Puškarev, Lev Nikitovič
Učastije vojinov-dobrovol'cev v oboroně Moskvy v
1941 g. / L.N. Puškarev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 131-135
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- druhá světová
válka, 1939-1945

Michajlova, Jelizaveta Michajlovna
Ideologija pravych partij i organizacij Povolž'ja
načala XX v. (regional'nyj aspekt) / Je.M.
Michajlova
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 18-34
právní dějiny
dějiny -- 20.století – Rusko

Skutnev, Aleksej Vladimirovič
Social'naja mobil'nost' prichodskogo duchovenstva
v Vjatskoj jeparchii v seredině XIX – načale XX v.
/ A.V. Skutnev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 146-150
právní dějiny
dějiny -- 19.století – Rusko
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Vojáček, Ladislav, 1952Učitelé právnických fakult v právní úpravě
meziválečného Československa : (se zvláštním
zřetelem na poměry v Brně) / Ladislav Vojáček
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 237-245
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Československo -- školství

Strachov, Vasilij Vjačeslavovič
«Zajem Svobody» Vremennogo pravitelstva / V.V.
Strachov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 31-45
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- revoluce
Strzałka, Krzysztof, 1967Rozmowy Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
z Galeazzo Ciano w okresie 1939-1940 / Krzysztof
Strzałka,
Sprawy miedzynarodowe, Roč. 60, č. 3 (2007), s.
103-140
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Polsko -- Itálie -- druhá
světová válka, 1939-1945

Vojtikov, Sergej Sergejevič
Razvitije vzgljadov vysšego rukovodstva Sovetskoj
Rossii na vojennoje stroitel‘stvo v nojabre 1917 –
marte 1918 g. / S.S. Vojtikov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 10 (2007). s. 3-12
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- první světová válka,
1914-1918

Sulajev, Imanutdin Chabibovič
Musul'manskie s"jezdy Povolž'ja i Kavkaza v 1920ch gg. / I.Ch. Sulajev
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 141-146
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz -- náboženství

Witt, John Fabian
Anglo-American empire and the crisis of the legal
frame (will the real British empire please stand up?)
/ Reviewed by John Fabian Witt
Harvard law review, Roč. 120, č. 3 (2007), s. 754797
ústavní právo
právní dějiny

Tauchen, Jaromír
Právní postavení úřednictva ve Třetí říši / Jaromír
Tauchen
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 245-249
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Německo -- nacismus

Zaks, V. A.
Nekotoryje osobennosti juridičeskoj techniki v
norvežskom zakonodatel‘stve 1274 g. (Na materiale
gl. IX „O kražach“) / V.A. Zaks
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 8 (2007), s. 80-82
právní dějiny
dějiny -- 13. století -- Norsko

Terešina, Je. P.
Otnošenije naselenija Povolž'ja k pervoj mirovoj
vojne / Je.P. Terešina
Voprosy istorii, Roč. -, č. 11 (2007). s. 143-145
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- první světová válka,
1914-1918

Žukov, Aleksej Nikolajevič
Chutor kak vozmožnyj put' rešenija agrarnogo
voprosa na Smolenščině v gody nepa / A.N. Žukov
Voprosy istorii, Roč. -, č. 9 (2007). s. 147-152
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko -- Sovětský svaz -hospodářství

Teunov , M. K.
Legalizacija šariatskoj justicii v Sovetskoj Kabardě
i Balkarii / M.K. Teunov
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 8 (2007), s. 74-79
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Sovětský svaz

právní etika
Vacek, Eduard
Základy občanské mravouky. [1] / Eduard Vacek
Historická penologie, Č. 1 (2007). s. 60-62
penologie
právní etika

Tropskaja, S. S.
Pravovoj status nalogoplatel'ščika – fizičeskogo lica
po rossijskomu Zakonu o gosudarstvennom
podochodnom naloge ot 6 aprelja 1916 g. / S. S.
Tropskaja
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 5 (2007), s. 89-94
právní dějiny
dějiny -- 20.století -- Rusko – daně

Vacek, Eduard
Základy občanské mravouky. [2] / Eduard Vacek
Historická penologie, Č. 2 (2007). s. 42-43
penologie
právní etika

28

právní sociologie

právo mezinárodních organizací

Lobel, Orly
The paradox of extralegal activism: critical legal
consciousness and transformative politics / Orly
Lobel
Harvard law review, Roč. 120, č. 4 (2007), s. 937988
teorie a filosofie práva
politologie
právní sociologie

Bílková, Veronika, 1975Ochrana lidských práv za ozbrojeného konfliktu přístup Evropského soudu pro lidská práva /
Veronika Bílková
Právník, Roč. 147, č. 1 (2008), s. 19-47
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
Klučka, Ján, 1951Občianstvo v medzinárodnom a európskom práve /
J. Klučka, P. Pecho
Právny obzor, Roč. 90, č. 3 (2007), s. 205-225
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
komunitární právo

právo duševního vlastnictví
Rethinking copyright for advertisement
Harvard law review, Roč. 119, č. 8 (2006), s. 24862507
autorské právo
právo duševního vlastnictví

Lewis, Jonathan
The European ceiling on human rights / Jonathan
Lewis
Public law, Č. winter (2007), s. 720-747
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

právo hospodářské soutěže
Fiala, Tomáš
Vyšetřovací pravomoci Evropské komise a Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže z pohledu
ochrany základních práv / Tomáš Fiala
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 21 (2007), s. 775-780
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Lyčka, Martin
Rozsah práva na soudní ochranu v rámci třetího
pilíře / Martin Lyčka
Jurisprudence, Roč. 16, č. 3 (2007), s. 27-35
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Horáček, Roman, 1966K otázkám aplikace zák. č. 221/2006 Sb., o
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví / Roman
Horáček
Obchodní právo, Roč. 16, č. 11 (2007), s. 2-8
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Majerčák, Tomáš
Právo na život podľa Medzinárodného paktu
občianskych a politických práv / Tomáš Majerčák
Justičná revue, Roč. 59, č. 4 (2007), s. 473-484
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Petr, Michal
Uplatnění soutěžního práva v sektoru zemědělství /
Michal Petr
Právní fórum, Roč. 4, č. 10 (2007), s. 368-373
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Malenovský, Jiří, 1950Znovu k navrhované ratifikaci Římského statutu
Českou republikou / Jiří Malenovský
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 22 (2007), s. 803-809
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Raus, David, 1974Osmadvacetkrát v téže věci? : odvrácená strana
jednotné aplikace soutěžního práva / David Raus
Právní fórum, Roč. 4, č. 10 (2007), s. 361-368
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Miszczak, Krzysztof
Polska a rozwój Europejskiej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony / Krzysztof Miszczak
Sprawy miedzynarodowe, Roč. 60, č. 3 (2007), s.
41-62
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
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Škrk, Mirjam
Odnos med mednarodnim pravom in notram
pravom v praksi Ustavnega sodišča / Mirjam Škrk
Pravnik, Roč. 62, č. 6-8 (2007), s. 275-311
mezinárodní právo veřejné
ústavní právo
právo mezinárodních organizací

Zahrádková, Zdenka
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů a jeho vztah
k životnímu prostředí / Zdenka Zahrádková
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 6 (2007), s. 10-18
právo životního prostředí

Šturma, Pavel, 1963Evropská unie a členské státy před Evropským
soudem pro lidská práva (ve světle případu
Bosphorus) / Pavel Šturma
Právník, Roč. 147, č. 1 (2008), s. 1-18
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kočová, Klára
Domácí násilí a tzv. vykázání – nový institut
právního řádu ČR / Klára Kočová
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 10 (2007), s. 34-38
trestní právo procesní
přestupkové právo
rodinné právo

Šturma, Pavel, 1963MSD k aplikaci Úmluvy o zabránění a trestání
zločinu genocidia / Pavel Šturma
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 10 (2007), s. 11-15
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

rodinné právo

přestupkové právo

Hanuš, Libor
K extrémním případům domácího násilí / Libor
Hanuš
Trestněprávní revue, Roč. 6, č. 12 (2007), s. 355358
trestní právo procesní
trestní právo hmotné
rodinné právo

Vylegžanin, A. N.
Arbitraž kak sredstvo razrešenija
mežgosudarstvennych morskich sporov / A.N.
Vylegžanin, T.G. Saksina
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 10 (2007), s. 75845-12
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kočová, Klára
Domácí násilí a tzv. vykázání – nový institut
právního řádu ČR / Klára Kočová
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 10 (2007), s. 34-38
trestní právo procesní
přestupkové právo
rodinné právo

právo životního prostředí
Nesnídal, Pavel
Přístupy k životnímu prostředí v EU / Pavel
Nesnídal
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 5 (2007), s. 7-17
právo životního prostředí
komunitární právo

rozhodčí řízení
Bělohlávek, Alexander J., 1968Arbitrabilita pracovněprávních sporů / Alexander J.
Bělohlávek
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 9 (2007), s. 23-31
rozhodčí řízení
pracovní právo individuální

Nesnídal, Pavel
Právní regulace ochrany před hlukem v Německu /
Pavel Nesnídal
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 6 (2007), s. 19-20
právo životního prostředí -- Německo

rozpočtové právo
Kameníčková, Věra
Obecní dluh – podrobnější pohled na zadlužení
územní samosprávy / Věra Kameníčková
Obec a finance, Roč. 12, č. 5 (2007), s. 28-30
finanční právo
rozpočtové právo

Vícha, Ondřej, 1976Nejnovější přístupy Evropské unie k právní ochraně
půdy / Ondřej Vícha
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 5 (2007), s. 2-6
právo životního prostředí
pozemkové právo
Vícha, Ondřej, 1976Nejnovější přístupy EU k nakládání s těžebními
odpady / Ondřej Vícha
Ekologie a právo, Roč. 3, č. 6 (2007), s. 2-9
právo životního prostředí
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sociální zabezpečení

Kypetová, Jaroslava
Financování samosprávy – je opravdu nutné lpět na
„daňových" příjmech / Jaroslava Kypetová
Obec a finance, Roč. 12, č. 5 (2007), s. 20
finanční právo
rozpočtové právo

Barinková, Milena
Princípy systému štátnej sociálnej podpory / M.
Barinková
Právny obzor, Roč. 90, č. 1 (2007), s. 24-36
sociální zabezpečení -- Slovensko
pracovní právo individuální

Martínek, Radko
Financování obcí na křižovatce / Radko Martínek
Obec a finance, Roč. 12, č. 5 (2007), s. 14
finanční právo
rozpočtové právo

Bolcková, Eva
Změny v nemocenském pojištění / Eva Bolcková
Národní pojištění, Roč. 38, č. 12 (2007), s. 7-10
sociální zabezpečení
nemocenské pojištění

Netolický, Martin
Slovenský model rozpočtového určení daní – vzor
nebo inspirace / Martin Netolický
Obec a finance, Roč. 12, č. 5 (2007), s. 74-75
finanční právo -- Slovensko
rozpočtové právo

správní právo
Comparative domestic constitutionalism: rethinking
criminal procedure using the administrative
constitution
Harvard law review, Roč. 119, č. 8 (2007), s. 25302551
ústavní právo
správní právo
trestní právo procesní

Tománek, Petr, 1954Hospodaření obcí včera, dnes a zítra / Petr
Tománek
Obec a finance, Roč. 12, č. 5 (2007), s. 18-19
finanční právo
rozpočtové právo

Brabec, Stanislav
Návaznost návrhu na stav zápisů v katastru /
Stanislav Brabec
Právní rádce, Roč. 15, č. 9 (2007), s. 48-52
správní právo

římské právo
Liber XX, Titulus I: De pignoribus et hypothecis et
qualiter ea contrahuntur et de pactis eorum /
[přeložili] Peter Blaho, Jarmila Vaňková
Justičná revue, Roč. 59, č. 10 (2007), s. 1348-1364
právní dějiny
římské právo

Brabec, Stanislav
Soulad návrhu na vklad s předloženými listinami /
Stanislav Brabec
Právní rádce, Roč. 15, č. 11 (2007), s. 40-46
správní právo

Liber XX, Titulus II: In quibus causis pignus vel
hypotheca tacite contrahitur; Titulus IIIi: Quae res
pignori vel hypothecae datae obligari non possunt;
Titulus IV: Qui potiores in pignore vel hypotheca
habeantur et de his qui in priorum creditorum
locum succedunt / [přeložili] Peter Blaho, Jarmila
Vaňková
Justičná revue, Roč. 59, č. 11 (2007), s. 1529-1544
právní dějiny
římské právo

Dunn, Megan
The right to rest in peace: Missouri prohibits
protesting at funerals / Megan Dunn
Missouri law review, Roč. 71, č. 4 (2006), s. 11171139
správní právo
ústavní právo
Działocha, Kazimierz, 1932Gwarancje wykonawczego charakteru rozporządzeń
: (aspekt materialny) / Kazimierz Działocha,
Bartosz Skwara
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 10 (2007), s. 17-32
správní právo

Get'man-Pavlova, I. V.
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