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ATOMOVÉ PRÁVO

Běhounek, Pavel, 1964Změny v daních od 1. 1. 2010 / Pavel Běhounek
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 2-6
finanční právo
daňové právo

Rehbinder, Eckard
Transboundary nuclear risk - the litigation on the
Temelín nuclear power / Eckard Rehbinder
Environmental policy and law, Roč. 40, č. 1 (2010),
s. 32-34
právo životního prostředí
atomové právo
evropské právo

Běhounek, Pavel, 1964Změny v daňových zákonech s účinností od 1. 1.
2010 kromě zákona o DPH / Pavel Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 4
(2010), rubrika 1.1
finanční právo
daňové právo

AUTORSKÉ PRÁVO
Čermák, Jiří, 1976Ochrana autorského práva v prostředí peer to peer
sítí typu BitTorrent s přihlédnutím k rozsudku ve
věci The Pirate Bay / Jiří Čermák
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 8 (2010), s. 272-280
právo duševního vlastnictví
autorské právo

Běhounek, Pavel, 1964Změny v oblasti DPH s účinností od 1. 1. 2010 /
Pavel Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 4
(2010), rubrika 3.1
finanční právo
daňové právo

Telec, Ivo, 1959Váhy a meč aneb test poměrnosti cíle a prostředku /
Ivo Telec
Právník, Roč. 148, č. 7 (2009), s. 673-704
teorie a filosofie práva
autorské právo

Benda, Václav, 1957Uplatňování DPH u příhraničních služeb / Václav
Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 4
(2010), s. 14-18
finanční právo
daňové právo

CÍRKEVNÍ PRÁVO

Benda, Václav, 1957Úprava a vyrovnání odpočtu daně u technického
zhodnocení / Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 18-22
finanční právo
daňové právo

Hrdina, Ignác Antonín, 1953Styčné body církevního (kanonického) a světského
práva / Antonín Ignác Hrdina
Právník, Roč. 148, č. 9 (2009), s. 953-962
církevní právo
kanonické právo
Přibyl, Stanislav, 1966Úvodní kánony Kodexu kanonického práva /
Stanislav Přibyl
Právník, Roč. 149, č. 3 (2010), s. 295-324
církevní právo
kanonické právo

Benda, Václav, 1957Změna pravidel pro stanovení místa plnění u služeb
a předkládání souhrnných hlášení / Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 3
(2010), s. 1-7
finanční právo
daňové právo

DAŇOVÉ PRÁVO

Boněk, Václav, 1943Lhůta pro vyměření daně : malá úvaha nad nálezem
Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1611/07 / Václav
Boněk
Daně a finance, Roč. 17, č. 7-8 (2009), s. 22-25
finanční právo
daňové právo

Bachor, Vlastimil
Rekapitulace hlavních změn zákona o daních z
příjmů schválených v průběhu roku 2009 /
Vlastimil Bachor
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 10-20
finanční právo
daňové právo
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Děrgel, Martin
Mimořádné odpisy při výhradě vlastnictví / Martin
Děrgel
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 5
(2010), s. 28
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Změny v daních v roce 2010 / Ivan Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 1-7
finanční právo
daňové právo
Brychta, Ivan, 1959Změny v daních v roce 2010 (2.) / Ivan Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 2
(2010), s. 1-6
finanční právo
daňové právo

Dobešová, Katarína
K otázkám tzv. superhrubé mzdy. 2. část / Katarína
Dobešová
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 40-44
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Změny v daních v roce 2010 (3.) / Ivan Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 3
(2010), s. 17-24
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978Sazba daně z příjmu právnických osob ve světě
klesá / Petr Gola
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 4749
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Změny v daních v roce 2010 (4.) / Ivan Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 4
(2010), s. 19-22
finanční právo
daňové právo

Havel, Tomáš
Daň z přidané hodnoty od roku 2010 / Tomáš Havel
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 23-27
finanční právo
daňové právo

Burda, Zdeněk, 1951Záznamní povinnost uložená finančním úřadem /
Zdeněk Burda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 6
(2010), s. 19-24
finanční právo
daňové právo

Hesová, Štěpánka
Vracení DPH plátcům v jiných členských státech /
Štěpánka Hesová
Daně a finance, Roč. 18, č. 1-2 (2010), s. 17-20
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob /
Martin Děrgel
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 2
(2010), s. 16-22
finanční právo
daňové právo

Hladký, Josef
Dvě zásadní úpravy uplatňování výdajů (nákladů)
na pohonné hmoty od roku 2009 / Josef Hladký
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 37-39
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Kdy a jak zdanit příjmy placené do zahraničí /
Martin Děrgel
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 5
(2010), s. 1-8
finanční právo
daňové právo

Huba, Viktor
"Daňový ráj" - kdy a pro koho je správnou volbou?
/ Viktor Huba
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 6
(2010), s. 1-3
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Mezinárodní zdanění příjmů / Martin Děrgel
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 2-9
finanční právo
daňové právo
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Kelblová, Helena
Leasing z pohledu zákona o daních z příjmů. 1. část
/ Helena Kelblová
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 21-22
finanční právo
daňové právo

Kovářová, Anna
Jak na zamezení dvojího zdanění příjmů ze závislé
činnosti / Anna Kovářová, Jan Široký
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 4
(2010), s. 6-14
finanční právo
daňové právo

Kindl, Milan, 1954O použití správního řádu při správě daní / Milan
Kindl
Daně a finance, Roč. 18, č. 1-2 (2010), s. 20-22
finanční právo
daňové právo
správní právo

Kyselák, Pavel
Nová smlouva s Kyprem / Pavel Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 3 (2010), s. 31-34
finanční právo
daňové právo
Kyselák, Pavel
Zamezení dvojímu zdanění s Arménií / Pavel
Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 28-32
finanční právo
daňové právo

Klestil, Jindřich
O dani z nemovitosti / Jindřich Klestil
Daně a finance, Roč. 18, č. 1-2 (2010), s. 22-25
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Zamezení dvojímu zdanění se Sýrií / Pavel Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 36-39
finanční právo
daňové právo

Klestil, Jindřich
O dani z nemovitostí v roce 2010 / Jindřich Klestil
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 1926
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Zamezení dvojímu zdanění s Kyprem od 1. 1. 2010
/ Pavel Kyselák
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 4
(2010), s. 23-26
finanční právo
daňové právo

Klímová, Růžena
Provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2010 / Růžena
Klímová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 2
(2010), s. 7-9
finanční právo
daňové právo

Ledvinková, Jana
DPH ve stavebnictví od roku 2010 / Jana
Ledvinková
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 2
(2010), rubrika 3.7
finanční právo
daňové právo

Kolman, Petr, 1976Daňové řízení - právo klást otázky osobám
přezvědným / Petr Kolman
Daně a finance, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 18-19
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Daňové souvislosti úmrtí podnikatele z hlediska
daně z příjmů / Ivan Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 3 (2010), s. 19-22
finanční právo
daňové právo

Kořínek, Miloš
Snížení daně z příjmů fyzických osob a daňové
zvýhodnění za zdaňovací období roku 2009 / Miloš
Kořínek
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 16-20
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Obchodní majetek u fyzické osoby - zařazení,
vyřazení, prodej majetku / Ivan Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 29-32
finanční právo
daňové právo

Kořínek, Miloš
Závazné posouzení u daně z příjmů / Miloš Kořínek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 3
(2010), s. 14-16
finanční právo
daňové právo
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Mečár, Miroslav
Koncepcia daňovej reformy a colnej správy a
zjednotení výberu daní, cla a poistných odvodov v
Slovenskej republike / Miroslav Mečár, Božena
Jurčíková
Daně a finance, Č. 1-2 (2010), s. 25-32
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Podnikání ve sdružení a daň z příjmů / Ivan
Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 1418
finanční právo
daňové právo
Macháček, Ivan
Vstupní cena pro daňové odpisování hmotného
majetku / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 2
(2010), s. 12-15
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Daňové rezervy a opravné položky v praxi
příspěvkových organizací / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 5
(2010), s. 8-13
finanční právo
daňové právo

Machala, Otakar
Uplatňování paušálního výdaje na dopravu v praxi /
Otakar Machala
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 3 (2010), s. 2-10
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Opakovaná daňová kontrola / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 3
(2010), s. 7-11
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Daňové zvýhodnění majetku pořízeného do konce
června 2010 / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 6
(2010), s. 13-15
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Upozornění na některé legislativní změny z pohledu
neziskových subjektů / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 4
(2010), s. 1-6
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Daň z příjmů při prodeji pozemku / Helena
Machová
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 11-15
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Úroky z úvěrů a půjček a jejich daňová uznatelnost
/ Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 6
(2010), s. 9-13
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Příspěvky zaměstnancům na školku a jiné benefity /
Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 5
(2010), s. 15-19
finanční právo
daňové právo

Nerudová, Danuše, 1979Daňový systém Číny. 1. část / Danuše Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 11 (2009), s. 3134
finanční právo
daňové právo

Mauerová, Pavlína
EMCS (Excise movement and control system) /
Pavlína Mauerová
Daně a finance, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 3-9
finanční právo
daňové právo

Nerudová, Danuše, 1979Daňový systém Japonska. 1. část / Danuše
Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 33-36
finanční právo
daňové právo
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Sedláková, Eva, 1949Daňová evidence a základ daně z příjmů. 2. část /
Eva Sedláková
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 29-36
finanční právo
daňové právo

Nerudová, Danuše, 1979Daňový systém Japonska. 2. část / Danuše
Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 45-48
finanční právo
daňové právo
Nigrin, Jiří
Dary a reklama z pohledu daně z příjmů / Jiří
Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 6
(2010), s. 4-9
finanční právo
daňové právo

Skála, Milan, 1951DPH: Osvobozený převod stavby s nedokončenou
investicí / Milan Skála
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 2-5
finanční právo
daňové právo
Skalická, Hana
Správná aplikace smluv o zamezení dvojího
zdanění aneb Jak finanční úřady používají pouze
vnitrostátní zákony / Hana Skalická
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 21-22
finanční právo
daňové právo

Pauličková, Alena
Registračná povinnosť v prípade prenájmu v
Slovenskej republike / Alena Pauličková
Daně a finance, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 19-20
finanční právo
daňové právo
Pikal, Václav
Daň silniční za zdaňovací období 2009 / Václav
Pikal
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 11-18
finanční právo
daňové právo

Skalická, Hana
Zdaňování společností v Evropské unii. 7. část /
Hana Skalická
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 3743
finanční právo
daňové právo

Pomyje, Jiří
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za
zdaňovací období započatá v roce 2009 / Jiří
Pomyje
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 23-28
finanční právo
daňové právo

Skalická, Hana
Zdaňování společností v Evropské uni. 8. část /
Hana Skalická
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 37-40
finanční právo
daňové právo
Skalická, Hana
Zdaňování společností v Evropské unii. 9. část /
Hana Skalická
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 40-44
finanční právo
daňové právo

Pšenčík, Jiří
Oprava základu daně a daně, daňový a finanční
dobropis / Jiří Pšenčík
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 3 (2010), s. 23-26
finanční právo
daňové právo

Skalická, Hana
Zdaňování společností v Evropské uni. 10. část /
Hana Skalická
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 3 (2010), s. 40-42
finanční právo
daňové právo

Rylová, Zuzana, 1956Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
rok 2009 / Zuzana Rylová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č.
5-6 (2010), rubrika 2.2.1
finanční právo
daňové právo

Sobotková, Veronika
Jak si poradit s daňovým přiznáním k dani z příjmů
právnických osob za rok 2009 / Veronika
Sobotková
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 19-28
finanční právo
daňové právo
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Šmejkal, Viktor
K aplikaci komunitárních směrnic správcem daně /
Viktor Šmejkal
Daně a finance, Roč. 17, č. 7-8 (2009), s. 3-14
finanční právo
komunitární právo
daňové právo

Tepperová, Jana
Vysílání zaměstnanců a činnost jednatelů a členů
představenstva v rámci EU z pohledu zákonného
pojištění a daně z příjmů / Jana Tepperová
Daně a finance, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 10-14
finanční právo
daňové právo

Špád, Martin
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
za rok 2009 / Martin Špád
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 7
(2010), rubrika 2.1.4
finanční právo
daňové právo

Vít, Darek
Daň silniční - změny a novinky za zdaňovací
období 2009 / Darek Vít
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 2733
finanční právo
daňové právo

Špád, Martin
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
za rok 2009. 1. část / Martin Špád
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č.
5-6 (2010), rubrika 2.1.3
finanční právo
daňové právo

Vítková, Jana
DPH a poskytování služeb. 1. část / Jana Vítková
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 7
(2010), rubrika 3.3.2
finanční právo
daňové právo
Vrána, Petr
Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2009 / Petr Vrána
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 45-48
finanční právo
daňové právo

Taranda, Petr, 1970Zástavní právo coby zajišťovací instrument v
proměnách času a v daňovém řádu / Petr Taranda
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 3438
finanční právo
daňové právo

Vychopeň, Jiří
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
zdaňovací období kalendářního roku 2009 / Jiří
Vychopeň
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 10-18
finanční právo
daňové právo

Teklá, Anna
Daňové přiznání k dani z nemovitostí a platby v
roce 2010 / Alena Teklá
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 2
(2010), s. 9-11
finanční právo
daňové právo

DĚDICKÉ PRÁVO
Teklá, Anna
Daň z nemovitostí od zdaňovacího období roku
2010 / Alena Teklá
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 3
(2010), rubrika 4.1.1
finanční právo
daňové právo

Sýkora, Antonín
Legitimi (O povinném díle na dědictví podle
Obnoveného zřízení zemského) / Antonín Sýkora
Právník, Roč. 149, č. 4 (2010), s. 411-418
občanské právo hmotné
dědické právo

Teklá, Anna
Novela zákona o dani z nemovitosti od 1. 1. 2010 /
Alena Teklá
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 8-11
finanční právo
daňové právo

EVROPSKÉ PRÁVO
Bělohlávek, Alexander J., 1968Rozhodčí řízení v tzv. smluvních vztazích
spotřebitelského typu / Alexander J. Bělohlávek
Právní fórum, Roč. 7, č. 3 (2010), s. 89-99
evropské právo
občanské právo hmotné
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Běhounek, Pavel, 1964Změny v daních od 1. 1. 2010 / Pavel Běhounek
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 2-6
finanční právo
daňové právo

Čapek, Jan, 1941Svoboda projevu a její trestněprávní limity ve
světle judikatury Evropského soudu pro lidská
práva / Jan Čapek
Trestní právo, Roč. 14, č. 2 (2010), s. 21-32
trestní právo hmotné
evropské právo

Běhounek, Pavel, 1964Změny v daňových zákonech s účinností od 1. 1.
2010 kromě zákona o DPH / Pavel Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 4
(2010), rubrika 1.1
finanční právo
daňové právo

Dobrovodský, Róbert
Ochrana práv spotrebiteľov - objednávateľov
služieb cestovného ruchu. 2. časť / Róbert
Dobrovodský
Justičná revue, Roč. 62, č. 2 (2010), s. 143-178
občanské právo hmotné
evropské právo

Běhounek, Pavel, 1964Změny v oblasti DPH s účinností od 1. 1. 2010 /
Pavel Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 4
(2010), rubrika 3.1
finanční právo
daňové právo

Krämer, Ludwig
Climate change and EU legal initiatives regarding
water availability / Ludwig Krämer
Journal for European environmental & planning
law, Roč. 22, č. 2 (2010), s. 461-480
právo životního prostředí
evropské právo

Benda, Václav, 1957Uplatňování DPH u příhraničních služeb / Václav
Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 4
(2010), s. 14-18
finanční právo
daňové právo

Krutina, Miroslav, 1973Aktuální vývoj evropského trestního práva a postoj
evropské trestní advokacie / Miroslav Krutina
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 7-8 (2009), s. 83-85
trestní právo
evropské právo

Benda, Václav, 1957Úprava a vyrovnání odpočtu daně u technického
zhodnocení / Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 18-22
finanční právo
daňové právo

Rehbinder, Eckard
Transboundary nuclear risk - the litigation on the
Temelín nuclear power / Eckard Rehbinder
Environmental policy and law, Roč. 40, č. 1 (2010),
s. 32-34
právo životního prostředí
atomové právo
evropské právo

Benda, Václav, 1957Změna pravidel pro stanovení místa plnění u služeb
a předkládání souhrnných hlášení / Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 3
(2010), s. 1-7
finanční právo
daňové právo

Sehnálek, David, 1979Aktuální otázky přednostní aplikace komunitárního
práva ve vztahu k Listině základních práv a
Lisabonské smlouvě / David Sehnálek
Právny obzor, Roč. 92, č. 6 (2009), s. 485-501
ústavní právo
evropské právo

Boněk, Václav, 1943Lhůta pro vyměření daně : malá úvaha nad nálezem
Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1611/07 / Václav
Boněk
Daně a finance, Roč. 17, č. 7-8 (2009), s. 22-25
finanční právo

FINANČNÍ PRÁVO
Bachor, Vlastimil
Rekapitulace hlavních změn zákona o daních z
příjmů schválených v průběhu roku 2009 /
Vlastimil Bachor
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 10-20
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Změny v daních v roce 2010 / Ivan Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 1-7
finanční právo
daňové právo
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Dobešová, Katarína
K otázkám tzv. superhrubé mzdy. 2. část / Katarína
Dobešová
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 40-44
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Změny v daních v roce 2010 (2.) / Ivan Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 2
(2010), s. 1-6
finanční právo
daňové právo
Brychta, Ivan, 1959Změny v daních v roce 2010 (3.) / Ivan Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 3
(2010), s. 17-24
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978Sazba daně z příjmu právnických osob ve světě
klesá / Petr Gola
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 4749
finanční právo
daňové právo

Brychta, Ivan, 1959Změny v daních v roce 2010. (4.) / Ivan Brychta
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 4
(2010), s. 19-22
finanční právo
daňové právo

Havel, Tomáš
Daň z přidané hodnoty od roku 2010 / Tomáš Havel
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 23-27
finanční právo
daňové právo

Burda, Zdeněk, 1951Záznamní povinnost uložená finančním úřadem /
Zdeněk Burda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 6
(2010), s. 19-24
finanční právo
daňové právo

Hesová, Štěpánka
Vracení DPH plátcům v jiných členských státech /
Štěpánka Hesová
Daně a finance, Roč. 18, č. 1-2 (2010), s. 17-20
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob /
Martin Děrgel
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 2
(2010), s. 16-22
finanční právo
daňové právo

Hladký, Josef
Dvě zásadní úpravy uplatňování výdajů (nákladů)
na pohonné hmoty od roku 2009 / Josef Hladký
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 37-39
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Kdy a jak zdanit příjmy placené do zahraničí /
Martin Děrgel
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 5
(2010), s. 1-8
finanční právo
daňové právo

Huba, Viktor
"Daňový ráj" - kdy a pro koho je správnou volbou?
/ Viktor Huba
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 6
(2010), s. 1-3
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Mezinárodní zdanění příjmů / Martin Děrgel
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 2-9
finanční právo
daňové právo

Kelblová, Helena
Leasing z pohledu zákona o daních z příjmů. 1. část
/ Helena Kelblová
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 21-22
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Mimořádné odpisy při výhradě vlastnictví / Martin
Děrgel
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 5
(2010), s. 28
finanční právo
daňové právo
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Kyselák, Pavel
Nová smlouva s Kyprem / Pavel Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 3 (2010), s. 31-34
finanční právo
daňové právo

Kindl, Milan, 1954O použití správního řádu při správě daní / Milan
Kindl
Daně a finance, Roč. 18, č. 1-2 (2010), s. 20-22
finanční právo
daňové právo
správní právo

Kyselák, Pavel
Zamezení dvojímu zdanění s Arménií / Pavel
Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 28-32
finanční právo
daňové právo

Klestil, Jindřich
O dani z nemovitosti / Jindřich Klestil
Daně a finance, Roč. 18, č. 1-2 (2010), s. 22-25
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Zamezení dvojímu zdanění se Sýrií / Pavel Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 36-39
finanční právo
daňové právo

Klestil, Jindřich
O dani z nemovitostí v roce 2010 / Jindřich Klestil
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 1926
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Zamezení dvojímu zdanění s Kyprem od 1. 1. 2010
/ Pavel Kyselák
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 4
(2010), s. 23-26
finanční právo
daňové právo

Klímová, Růžena
Provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2010 / Růžena
Klímová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 2
(2010), s. 7-9
finanční právo
daňové právo

Ledvinková, Jana
DPH ve stavebnictví od roku 2010 / Jana
Ledvinková
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 2
(2010), rubrika 3.7
finanční právo
daňové právo

Kolman, Petr, 1976Daňové řízení - právo klást otázky osobám
přezvědným / Petr Kolman
Daně a finance, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 18-19
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Daňové souvislosti úmrtí podnikatele z hlediska
daně z příjmů / Ivan Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 3 (2010), s. 19-22
finanční právo
daňové právo

Kořínek, Miloš
Snížení daně z příjmů fyzických osob a daňové
zvýhodnění za zdaňovací období roku 2009 / Miloš
Kořínek
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 16-20
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Obchodní majetek u fyzické osoby - zařazení,
vyřazení, prodej majetku / Ivan Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 29-32
finanční právo
daňové právo

Kořínek, Miloš
Závazné posouzení u daně z příjmů / Miloš Kořínek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 3
(2010), s. 14-16
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Podnikání ve sdružení a daň z příjmů / Ivan
Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 1418
finanční právo
daňové právo

Kovářová, Anna
Jak na zamezení dvojího zdanění příjmů ze závislé
činnosti / Anna Kovářová, Jan Široký
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 4
(2010), s. 6-14
finanční právo
daňové právo
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Macháček, Ivan
Vstupní cena pro daňové odpisování hmotného
majetku / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 2
(2010), s. 12-15
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Daňové rezervy a opravné položky v praxi
příspěvkových organizací / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 5
(2010), s. 8-13
finanční právo
daňové právo

Machala, Otakar
Uplatňování paušálního výdaje na dopravu v praxi /
Otakar Machala
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 3 (2010), s. 2-10
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Opakovaná daňová kontrola / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 3
(2010), s. 7-11
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Daňové zvýhodnění majetku pořízeného do konce
června 2010 / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 6
(2010), s. 13-15
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Upozornění na některé legislativní změny z pohledu
neziskových subjektů / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 4
(2010), s. 1-6
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Daň z příjmů při prodeji pozemku / Helena
Machová
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 11-15
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Úroky z úvěrů a půjček a jejich daňová uznatelnost
/ Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 6
(2010), s. 9-13
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Příspěvky zaměstnancům na školku a jiné benefity /
Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 5
(2010), s. 15-19
finanční právo
daňové právo

Nerudová, Danuše, 1979Daňový systém Číny. 1. část / Danuše Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 11 (2009), s. 3134
finanční právo
daňové právo

Mauerová, Pavlína
EMCS (Excise movement and control system) /
Pavlína Mauerová
Daně a finance, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 3-9
finanční právo
daňové právo

Nerudová, Danuše, 1979Daňový systém Japonska. 1. část / Danuše
Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 33-36
finanční právo
daňové právo

Mečár, Miroslav
Koncepcia daňovej reformy a colnej správy a
zjednotení výberu daní, cla a poistných odvodov v
Slovenskej republike / Miroslav Mečár, Božena
Jurčíková
Daně a finance, Č. 1-2 (2010), s. 25-32
finanční právo
daňové právo

Nerudová, Danuše, 1979Daňový systém Japonska. 2. část / Danuše
Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 45-48
finanční právo
daňové právo
Nigrin, Jiří
Dary a reklama z pohledu daně z příjmů / Jiří
Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 6
(2010), s. 4-9
finanční právo
daňové právo
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Skalická, Hana
Správná aplikace smluv o zamezení dvojího
zdanění aneb Jak finanční úřady používají pouze
vnitrostátní zákony / Hana Skalická
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 21-22
finanční právo
daňové právo

Pauličková, Alena
Registračná povinnosť v prípade prenájmu v
Slovenskej republike / Alena Pauličková
Daně a finance, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 19-20
finanční právo
daňové právo
Pikal, Václav
Daň silniční za zdaňovací období 2009 / Václav
Pikal
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 11-18
finanční právo
daňové právo

Skalická, Hana
Zdaňování společností v Evropské unii. 7. část /
Hana Skalická
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 3743
finanční právo
daňové právo

Pomyje, Jiří
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za
zdaňovací období započatá v roce 2009 / Jiří
Pomyje
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 23-28
finanční právo
daňové právo

Skalická, Hana
Zdaňování společností v Evropské uni. 8. část /
Hana Skalická
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 1 (2010), s. 37-40
finanční právo
daňové právo
Skalická, Hana
Zdaňování společností v Evropské unii. 9. část /
Hana Skalická
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 40-44
finanční právo
daňové právo

Pšenčík, Jiří
Oprava základu daně a daně, daňový a finanční
dobropis / Jiří Pšenčík
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 3 (2010), s. 23-26
finanční právo
daňové právo

Skalická, Hana
Zdaňování společností v Evropské uni. 10. část /
Hana Skalická
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 3 (2010), s. 40-42
finanční právo
daňové právo

Rylová, Zuzana, 1956Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
rok 2009 / Zuzana Rylová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č.
5-6 (2010), rubrika 2.2.1
finanční právo
daňové právo

Sobotková, Veronika
Jak si poradit s daňovým přiznáním k dani z příjmů
právnických osob za rok 2009 / Veronika
Sobotková
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 19-28
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Daňová evidence a základ daně z příjmů. 2. část /
Eva Sedláková
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 29-36
finanční právo
daňové právo

Šmejkal, Viktor
K aplikaci komunitárních směrnic správcem daně /
Viktor Šmejkal
Daně a finance, Roč. 17, č. 7-8 (2009), s. 3-14
finanční právo
komunitární právo
daňové právo

Skála, Milan, 1951DPH: Osvobozený převod stavby s nedokončenou
investicí / Milan Skála
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 2-5
finanční právo
daňové právo
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Špád, Martin
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
za rok 2009 / Martin Špád
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 7
(2010), rubrika 2.1.4
finanční právo
daňové právo

Vít, Darek
Daň silniční - změny a novinky za zdaňovací
období 2009 / Darek Vít
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 2733
finanční právo
daňové právo

Špád, Martin
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
za rok 2009. 1. část / Martin Špád
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č.
5-6 (2010), rubrika 2.1.3
finanční právo
daňové právo

Vítková, Jana
DPH a poskytování služeb. 1. část / Jana Vítková
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 7
(2010), rubrika 3.3.2
finanční právo
daňové právo
Vrána, Petr
Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2009 / Petr Vrána
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 45-48
finanční právo
daňové právo

Taranda, Petr, 1970Zástavní právo coby zajišťovací instrument v
proměnách času a v daňovém řádu / Petr Taranda
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 12 (2009), s. 3438
finanční právo
daňové právo

Vychopeň, Jiří
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
zdaňovací období kalendářního roku 2009 / Jiří
Vychopeň
Daně a právo v praxi, Roč. 15, č. 2 (2010), s. 10-18
finanční právo
daňové právo

Teklá, Anna
Daňové přiznání k dani z nemovitostí a platby v
roce 2010 / Alena Teklá
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 2
(2010), s. 9-11
finanční právo
daňové právo

INSOLVENČNÍ PRÁVO
Teklá, Anna
Daň z nemovitostí od zdaňovacího období roku
2010 / Alena Teklá
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 3
(2010), rubrika 4.1.1
finanční právo
daňové právo

Alexander, Juraj
O ochraně smluvních vztahů a hotovosti v
insolvenčním řízení / Juraj Alexander
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 11 (2010), s. 388-392
občanské právo procesní
insolvenční právo

Teklá, Anna
Novela zákona o dani z nemovitosti od 1. 1. 2010 /
Alena Teklá
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 18, č. 1
(2010), s. 8-11
finanční právo
daňové právo

Andrle, Pavel
Čas, skutkový stav a rozhodnutí o úpadku / Pavel
Andrle
Právní fórum, Roč. 7, č. 1 (2010), s. 22-25
insolvenční právo
Boulová, Hana
Aktuální tendence vývoje insolvenčního zákona /
Hana Boulová
Daně a finance, Roč. 17, č. 10 (2009), s. 12-14
insolvenční právo

Tepperová, Jana
Vysílání zaměstnanců a činnost jednatelů a členů
představenstva v rámci EU z pohledu zákonného
pojištění a daně z příjmů / Jana Tepperová
Daně a finance, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 10-14
finanční právo
daňové právo

Sojka, Pavel
Vis attractiva concursus a konania súvisiace s
konkurzom / Pavel Sojka
Justičná revue, Roč. 62, č. 1 (2010), s. 51-60
občanské právo procesní
insolvenční právo
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Ševčík, Daniel
Apendix insolvenčního zákona - povinnost věřitelů
platit do majetkové podstaty v závislosti na
výsledku přezkumu přihlášek / Daniel Ševčík
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2010), s. 28-31
insolvenční právo

Frank, Libor, 1975Trendy ve vývoji bezpečnostní a obranné politiky
Evropské unie od komplementární bezpečnosti k
samostatné obraně? / Libor Frank
Karlovarská právní revue, Roč. 5, č. 4 (2009), s. 2-8
komunitární právo

KANONICKÉ PRÁVO

Illmer, Martin
The new European private international law of
product liability - Steering through troubled water /
Martin Illmer
Rabels Zeitschrift für ausländisches und
internationales Privatrecht, Roč. 73, č. 2 (2009), s.
269-313
komunitární právo
občanské právo hmotné

Hrdina, Ignác Antonín, 1953Styčné body církevního (kanonického) a světského
práva / Antonín Ignác Hrdina
Právník, Roč. 148, č. 9 (2009), s. 953-962
církevní právo
kanonické právo
Přibyl, Stanislav, 1966Úvodní kánony Kodexu kanonického práva /
Stanislav Přibyl
Právník, Roč. 149, č. 3 (2010), s. 295-324
církevní právo
kanonické právo

Malenovský, Jiří, 1950"Evropské nálezy" a mezinárodněprávní základy
práva ES/EU: Ústavní soud ČR i česká nauka
pokračují v zastřelování / Jiří Malenovský
Soudní rozhledy, Roč. 15, č. 8 (2009), s. 281-286
komunitární právo
ústavní právo
teorie práva

KOMUNITÁRNÍ PRÁVO
Belling, Vojtěch, 1981Otevřená metoda koordinace v Evropské unii a její
právní limity / Vojtěch Belling
Právní rozhledy, Roč. 17, č. 24 (2009), s. 881-886
komunitární právo
právo sociálního zabezpečení

Mlsna, Petr, 1978Reflexe komunitárního práva v ústavách
středoevropských států / Petr Mlsna
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 22-30
komunitární právo
ústavní právo

Bělohlávek, Alexander J., 1968Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy / Alexander J. Bělohlávek
Právní fórum, Roč. 6, č.11 (2009), s. 457-469
komunitární právo
mezinárodní právo soukromé

Novák, Daniel
Zásady ochrany osobních údajů v právu Evropské
unie / Daniel Novák
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 270-275
občanské právo hmotné
komunitární právo

Boele-Woelki, Katharina
Zwischen Konvergenz und Divergenz: Die CEFLPrinzipien zum europäischen Familienrecht /
Katharina Boele-Woelki
Rabels Zeitschrift für ausländisches und
internationales Privatrecht, Roč. 73, č. 2 (2009), s.
241-268
rodinné právo
komunitární právo

Piekenbrock, Andreas
Insolvenzprivilegien im deutschen, ausländischen
und europäischen Recht / Andreas Piekenbrock
Zeitschrift für Zivilprozeß, Roč. 122, č. 1 (2009), s.
63-106
konkurz a vyrovnání
komunitární právo

Filip, Jan, 1950Nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě z
pohledu ústavního práva / Jan Filip
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 16, č. 4
(2008), s. 305-315
komunitární právo
ústavní právo
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Piekenbrock, Andreas
Insolvenzprivilegien im deutschen, ausländischen
und europäischen Recht / Andreas Piekenbrock
Zeitschrift für Zivilprozeß, Roč. 122, č. 1 (2009), s.
63-106
konkurz a vyrovnání
komunitární právo

Sehnálek, David, 1979K otázce aplikační přednosti práva Evropské unie v
poměru mezi nařízením Řím I a Vídeňskou
úmluvou o mezinárodní koupi zboží / David
Sehnálek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 264-270
občanské právo
mezinárodní právo soukromé
komunitární právo

KRIMINALISTIKA
Gaňa, Stanislav
Niekoľko poznámok k automatickým obranným
zariadeniam / Stanislav Gaňa
Justičná revue, Roč. 61, č. 12 (2009), s. 1379-1383
kriminalistika
trestní právo hmotné

Sehnálek, David, 1979Povinnost a limity (euro)konformního výkladu
vnitrostátního práva / David Sehnálek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 8-15
komunitární právo

Gerg, Michael
Das Leichenschauwesen / Michael Gerg, Klaus
Baier
Kriminalistik, Roč. 63, č. 8-9 (2009), s. 475-480
trestní právo
kriminalistika
soudní lékařství

Smedt, Kristel de
Is harmonisation always effective? The
implementation of the Environmental liability
directive / Kristel de Smedt
European energy and environmental law review,
Roč. 18, č. 1 (2009), s. 2-18
právo životního prostředí
komunitární právo

Hrubala, Ján
Eště raz k odpočúvaniu a zaznamenávaniu
telefonických hovorov / Ján Hrubala
Justičná revue, Roč. 61, č. 11 (2009), s. 1203-1208
trestní právo procesní
kriminalistika

Smolík, Petr, 1948Řízení o vydání evropského platebního rozkazu /
Petr Smolík
Právní fórum, Roč. 6, č. 12 (2009), s. 518-528
občanské právo procesní
komunitární právo

Protivinský, Miroslav, 1924Pekař ze Siegelbachu / Miroslav Protivinský
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 2629
trestní právo hmotné
trestní právo procesní
kriminalistika

Veuchelen, L.
The legal value of general principles, technical
norms and standards in European nuclear safety
law: The imbalance between soft nad hard law and
need for global regulatory governance / L.
Veuchelen
European energy and environmental law review,
Roč. 18, č. 4 (2009), s. 215-228
právo životního prostředí
komunitární právo

Šafr, Miroslav
Sebevražda podomácku vyrobenou střelnou zbraní /
Miroslav Šafr ... [et al.]
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 1825
trestní právo hmotné
kriminalistika

KONKURZ A VYROVNÁNÍ
Ahrens, Martin
Privatinsolvenzrecht – Umrisse eines Systems /
Martin Ahrens
Zeitschrift für Zivilprozeß, Roč. 121, č. 2 (2009), s.
133-155
konkurz a vyrovnání

Ščurek, Radomír
Kapacitní aspekty bezpečnosti osob a majetku na
letišti / Radomír Ščurek
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 5964
kriminalistika
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MEZINÁRODNÍ PRÁVO

Šimek, Milan
Jeden z vrahů byl zahradník / Milan Šimek
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 313
trestní právo hmotné
kriminalistika

Jayanti, Suriya E. P.
Recognizing global environmental interests: A draft
universal standing Treaty for environmental
degradation / Suriya E. P. Jayanti
Georgetown international environmental law
review, Roč. 22, č. 1 (2009), s. 1-27
mezinárodní právo
právo životního prostředí

Šulc, Viktorín, 1951Nespí, je mrtvá / Viktorín Šulc
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 4951
trestní právo hmotné
kriminalistika

Morgera, Elisa
Environmental policy and legal developments /
Elisa Morgera
Environmental policy and law, Roč. 40, č. 1 (2010),
s. 2-10
právo životního prostředí
mezinárodní právo

Šulc, Viktorín, 1951Vražda ze zdvořilosti / Viktorín Šulc
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 4547
trestní právo hmotné
kriminalistika

Rees, Gareth
The latest efforts to interrupt terrorist supply lines:
shedule 7 to the counter-terrorism act 2008 / Gareth
Rees, Tim Moloney
Criminal law review, Roč. -, č. 2 (2010), s. 127-135
trestní právo hmotné
mezinárodní právo

KRIMINOLOGIE
Hulmáková, Jana
Delikventní mládež ve významných mezinárodních
dokumentech / Jana Hulmáková
Trestněprávní revue, Roč. 8, č. 12 (2009), s. 365371
trestní právo
kriminologie
mezinárodní právo veřejné
komunitární právo

Van den bergh, Caroline
Biochar and waste law: A comparative analysis /
Caroline Van den bergh
European energy and environmental law review,
Roč. 18, č. 5 (2009), s. 243-253
právo životního prostředí
mezinárodní právo

Loveless, Janet
Domestic violence, coercion and duress / Janet
Loveless
Criminal law review, Roč. -, č. 2 (2010), s. 93-108
trestní právo hmotné
kriminologie

Wallerstein, Shlomit
Why English law should not incorporate the
defence of superior orders / Shlomit Wallerstein
Criminal law review, Roč. -, č. 2 (2010), s. 109-126
trestní právo hmotné
mezinárodní právo

Marešová, Alena
Sociálně patologické jevy / Alena Marešová
Trestněprávní revue, Roč. 9, č. 2 (2010), s. 52-58
kriminologie

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ
Bělohlávek, Alexander J., 1968Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy / Alexander J. Bělohlávek
Právní fórum, Roč. 6, č.11 (2009), s. 457-469
komunitární právo
mezinárodní právo soukromé

Strémy, Tomáš
Znaky majetkovej a ekonomickej kriminality /
Tomáš Strémy
Justičná revue, Roč. 61, č. 12 (2009), s. 1370-1378
kriminologie
trestní právo hmotné
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Glotova, S. V.
Pravovyje problemy rasmotrenija darfurskoj situacii
v Meždurodnom ugolovnom sude / S. V. Glotova
Gosudarstvo i pravo, Č. 10 (2009), s. 28-35
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Sehnálek, David, 1979K otázce aplikační přednosti práva Evropské unie v
poměru mezi nařízením Řím I a Vídeňskou
úmluvou o mezinárodní koupi zboží / David
Sehnálek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 264-270
občanské právo
mezinárodní právo soukromé
komunitární právo

Hryniewicz, Janusz T.
Prawa człowieka w międzynarodowym kontekście
kulturowym / Janusz T. Hryniewicz
Sprawy międzynarodowe, Roč. 62, č. 3 (2009), s.
79-98
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

MEZINÁRODNÍ PRÁVO TRESTNÍ
Svaček, Ondřej
Odpovědnost nadřízeného v mezinárodním právu
trestním, její implementace a vnitrostátní aplikace /
Ondřej Svaček
Právník, Roč. 148, č. 11 (2009), s. 1211-1235
mezinárodní právo trestní
trestní právo hmotné

Jóskowiak, Kazimerz
Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna w
procesie integracji europejskiej / Kazimierz
Jóskowiak
Sprawy międzynarodowe, Roč. 62, č. 2 (2009), s.
11-22
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

MEZINÁRODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ
Bílková, Veronika, 1975Mezinárodní právo a terorismus. Definovat
nedefinovatelné? / Veronika Bílková
Trestněprávní revue, Roč. 9, č. 1 (2010), s. 11-17
trestní právo hmotné
mezinárodní právo veřejné

Káčer, Marek
Medzinárodná obyčaj v slovenskom právnom
systéme / Marek Káčer
Právník, Roč. 149, č. 3 (2010), s. 251-272
teorie a filosofie práva
mezinárodní právo veřejné

Bossuyt, Marc
Should the Strasbourg court excercise more selfrestraint: On the extension of the jurisdiction of the
European Court of Human Rights to social security
regulations / Marc Bossuyt
Human rights law journal, Roč. 28, č. 9-12 (2007),
s. 321-332
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kolodkin A. L.
O kontinentalnom šelfe Rosii v Arktike / A. L.
Kolodkin, G. G. Šinkareckaja
Gosudarstvo i pravo, Č. 10 (2009), s. 21-27
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
Kreß, Claus
Time for decision: Some thoughts on the immediate
future of the crime of aggression: A reply to
Andreas Paulus / Claus Kreß
European journal of international law, Roč. 20, č. 4
(2009), s. 1129-1146
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Clark, Roger S.
Negotiating provisions defining the crime of
aggressions, its elements and the conditions for ICC
exercise of juridiction over it / Roger S. Clark
European journal of international law, Roč. 20, č. 4
(2009), s. 1103-1115
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Krzymowski, Adam
Plan Miedwiediewa - nowa architektura
bezpieczeństwa? / Adam Krzymowski
Sprawy międzynarodowe, Roč. 62, č. 2 (2009), s.
23-33
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Francioni, Francesco, 1942Access to justice, denial of justice and international
investment law / Francesco Francioni
European journal of international law, Roč. 20, č. 3
(2009), s. 615-645
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
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Zgaga, Sabina
Nekaj vprašanj (in odgovorov?) glede ureditve
krivde v Rimskem statutu / Sabina Zgaga
Pravnik, Roč. 64, č. 7-8 (2009), s. 401-425
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Lang, Andrew
The hidden world of WTO governance / Andrew
Lang, Joanne Scott
European journal of international law, Roč. 20, č. 3
(2009), s. 575-614
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Źylicz, Marek
Zestrzelenie cywilnego statku powietrznego jako
delikt prawa międzynarodowego / Marek Źylicz
Państwo i prawo, Roč. 64, č. 6 (2009), s. 24-36
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Paulus, Andreas
Second thoughts on the crime of aggression /
Andreas Paulus
European journal of international law, Roč. 20, č. 4
(2009), s. 1117-1128
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

OBČANSKÉ PRÁVO

Peršak, Nina
Človekove pravice v 21. stoletju: ali lahko preživijo
(varnost)? / Nina Peršak
Pravnik, Roč. 64, č. 7-8 (2009), s. 351-373
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Giaro, Maciej
Cywilnoprawne pojęcie pisemności w
społeczeństwie informacyjnym / Maciej Giaro
Państwo i prawo, Roč. 64, č. 10 (2009), s. 34-47
občanské právo

Peters, Anne
Humanity as the A and Ω of sovereignty / Anne
Peters
European journal of international law, Roč. 20, č. 3
(2009), s. 513-544
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kocourek, Tomáš
Omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany
životního prostředí formou opatření obecné povahy
/ Tomáš Kocourek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 3
(2009), s. 183-190
občanské právo
právo životního prostředí

Roscini, Marco
Neighbourhood watch: The African great lakes pact
and ius ad bellum / Marco Roscini
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht, Roč. 69, č. 4 (2009), s. 931-959
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kocourek, Tomáš
Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany
životního prostředí / Tomáš Kocourek
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 6 (2010), s. 195-204
občanské právo
právo životního prostředí
Lemańska, ElŜbieta
Przedawneinie roszczenia o odszkodowanie za
wywłaszczenie nieruchomości / ElŜbieta Lemańska
Państwo i prawo, Roč. 64, č. 10 (2009), s. 83-91
občanské právo

Sarfaty, Galit A.
Why culture matters in international institutions:
The marginality of human rights at the World Bank
/ Galit A. Sarfaty
American journal of international law, Roč. 103, č.
4 (2009), s. 647-683
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Michałek-Janiczek, Aldona
Autonomia małoletniego w zakresie leczenia /
Aldona Michałek-Janiczek
Państwo i prawo, Roč. 64, č. 10 (2009), s. 57-69
občanské právo

Stachura, Jadwiga
Bliskowschodnia polityka Baracka Obamy - szanse
i wyzwania / Jadwiga Stachura
Sprawy międzynarodowe, Roč. 62, č. 4 (2009), s.
23-42
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
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Dulaková-Jakúbeková, Denisa
Nový prístup slovenského občianskeho zákonníka k
zebezpečovaciemu prevodu práva / Denisa
Dulaková-Jakúbeková
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, Roč. 2009, č.
2 (2009), s. 63-71
občanské právo hmotné

Sehnálek, David, 1979K otázce aplikační přednosti práva Evropské unie v
poměru mezi nařízením Řím I a Vídeňskou
úmluvou o mezinárodní koupi zboží / David
Sehnálek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 264-270
občanské právo
mezinárodní právo soukromé
komunitární právo

Dvořák, Tomáš
O vlastnictví bytů a nebytových prostor jakožto
akcesorickém spoluvlastnictví a o některých
otázkách s tím spojených / Tomáš Dvořák
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 7 (2010), s. 229-234
občanské právo hmotné

OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ
Bednář, Václav, 1976Několik postřehů k plnění zástavního dlužníka
namísto dlužníka osobního podle občanského
zákoníku / Václav Bednář, Jindřich Psutka
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 6 (2010), s. 234-239
občanské právo hmotné

Eliáš, Karel, 1955Návrh českého občanského zákoníku: obrat
paradigmat / Karel Eliáš
Právní rádce, Roč. 18, č. 1 (2010), s. 4-13
občanské právo hmotné

Bělohlávek, Alexander J., 1968Rozhodčí řízení v tzv. smluvních vztazích
spotřebitelského typu / Alexander J. Bělohlávek
Právní fórum, Roč. 7, č. 3 (2010), s. 89-99
evropské právo
občanské právo hmotné

Eliáš, Karel, 1955Zánik obligace splněním jinému než věřiteli nebo
jiným dlužníkem / Karel Eliáš
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 4 (2010), s. 115-121
občanské právo hmotné
obchodní právo

Borghetti, Jean-Sébastien
La responsibilité du fait des choses, un régime qui a
fait son temps / Jean-Sébastien Borghetti
Revue trimestrielle de droit civil, Roč. -, č. 1
(2010), s. 1-40
občanské právo hmotné
závazkové právo

Hapla, Martin
Exemplární náhrada škody - výzva pro české
právo? / Martin Hapla
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 307-314
občanské právo hmotné
právní komparatistika

Canselier, Gaillaume
De ľexplication causale en droit de la responsibilité
civile délictuelle / Guillaume Canselier
Revue trimestrielle de droit civil, Roč. -, č. 1
(2010), s. 41-54
občanské právo hmotné
závazkové právo

Hrubešová, Helena
Osobnostní práva a práva na ochranu soukromí
uživatelů autorských děl chráněných pomocí DRM
zakoupených přes internet / Helena Hrubešová
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 4 (2010), s. 121-126
občanské právo hmotné
Illmer, Martin
The new European private international law of
product liability - Steering through troubled water /
Martin Illmer
Rabels Zeitschrift für ausländisches und
internationales Privatrecht, Roč. 73, č. 2 (2009), s.
269-313
komunitární právo
občanské právo hmotné

Čechurová, Lenka
Odpovědnost za škodu a používání léčivých
přípravků při poskytování zdravotní péče / Lenka
Čechurová
Zdravotnictví a právo, Roč. 14, č. 5 (2010), s. 8-12
občanské právo hmotné
závazkové právo
Dobrovodský, Róbert
Ochrana práv spotrebiteľov - objednávateľov
služieb cestovného ruchu. 2. časť / Róbert
Dobrovodský
Justičná revue, Roč. 62, č. 2 (2010), s. 143-178
občanské právo hmotné
evropské právo

Kalvach, Mariana
Asistovaná reprodukce ve světle současné
legislativy / Mariana Kalvach
Zdravotnictví a právo, Roč. 14, č. 3 (2010), s. 20-26
občanské právo hmotné
rodinné právo
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Palkovský, Aleš
Ke lhůtě uvedené v § 711 odst. 5 ObčZ a
důsledkům jejího marného uplynutí pro hodnocení
výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu / Aleš
Palkovský
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 5 (2010), s. 173-177
občanské právo hmotné

Kerecman, Peter, 1972Postmortálna ochrana osobnosti pred
neoprávnenými zásahmi médií. 1. časť / Peter
Kerecman
Justičná revue, Roč. 62, č. 2 (2010), s. 178-205
občanské právo hmotné
Kerecman, Peter, 1972Postmortálna ochrana osobnosti pred
neoprávnenými zásahmi médií. 2. časť / Peter
Kerecman
Justičná revue, Roč. 62, č. 3 (2010), s. 325-342
občanské právo hmotné

Patti, Salvatore
Rechtssicherheit und Gerechtigkeit im
Verjährungsrecht des DCFR / Salvatore Patti
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Roč. 18, č.
1 (2010), s. 58-68
občanské právo hmotné

Kindl, Tomáš
Malá poznámka o věcech: o odpadech, jeskyních a
rybnících jako o věcech / Tomáš Kindl
Právní fórum, Roč. 7, č. 2 (2010), s. 49-52
občanské právo hmotné

Pauldura, Lukáš
Aplikace dobrých mravů a zásad poctivého
obchodního styku / Lukáš Pauldura
Právní fórum, Roč. 7, č. 4 (2010), s. 166-171
občanské právo hmotné
obchodní právo

Lasák, Jan, 1984Vzdání se práva z věcného břemene / Jan Lasák
Právní fórum, Roč. 7, č. 2 (2010), s. 45-48
občanské právo hmotné

Pelech, Josef
Pár poznámek k promlčení zástavního práva a jím
zajištěné pohledávky z pohledu de lege lata a de
lege ferenda / Josef Pelech
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 8 (2010), s. 295-297
občanské právo hmotné

Maliar, Martin
Kauzálne a abstraktné modely prevodu vecných
práv / Martin Maliar
Justičná revue, Roč. 62, č. 2 (2010), s. 206-216
občanské právo hmotné

Polinsky, Mitchell
The uneasy case for product lability / Mitchell
Polinsky, Steven Shavell
Harvard law review, Roč. 123, č. 6 (2010), s. 14371492
občanské právo hmotné
závazkové právo

Maštalka, Jiří
Návrh nového občanského zákoníku z pohledu
ochrany soukromí a osobních údajů / Jiří Maštalka
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 10 (2010), s. 369-372
občanské právo hmotné
Mikeš, Jiří
Znovu k zákonnému předkupnímu právu
podílových spoluvlastníků / Jiří Mikeš, Jiří Švestka
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 8 (2010), s. 292-295
občanské právo hmotné

Posch, Willibald
Das zweihundertjährige ABGB und das
Europäische Vetragsrecht / Willibald Posch
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Roč. 18, č.
1 (2010), s. 40-57
občanské právo hmotné

Novák, Daniel
Zásady ochrany osobních údajů v právu Evropské
unie / Daniel Novák
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 270-275
občanské právo hmotné
komunitární právo

Pulkrábek, Zdeněk
Veřejné užívání jako předmět soukromého
subjektivního práva? / Zdeněk Pulkrábek
Právní rozhledy, Roč. 17, č. 13 (2009), s. 457-461
občanské právo hmotné
správní právo

Novotný, Michal
K následkom odstúpenia od zmluvy o prevode
nehnuteľnosti / Michal Novotný, Juraj Gyárfáš
Justičná revue, Roč. 62, č. 3 (2010), s. 391-407
občanské právo hmotné
závazkové právo smluvní

Raban, Přemysl, 1949Je efektivně zajištěna spravedlnost ve
spotřebitelských vztazích? / Přemysl Raban
Právní rádce, Roč. 18, č. 2 (2010), s. 46-52
občanské právo hmotné
občanské právo procesní
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Tégl, Petr
Prvních sto devadesát pět v Polsku - a zejména těch
osm nejdůležitějších / Petr Tégl
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 4 (2010), s. 126-129
občanské právo hmotné

Rozbora, Marián
Diferenciačné kritériá dispozitívnosti v českom
civilistickom prostredí. časť II / Marián Rozbora
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 314-323
občanské právo hmotné

OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ
Rozehnalová, Naděžda, 1955Rozhodčí smlouva a rozhodci ve světle některých
rozhodnutí ... aneb quo vadis ... ? / Naděžda
Rozehnalová, Jan Havlíček
Právní fórum, Roč. 7, č. 3 (2010), s. 114-119
občanské právo hmotné

Alexander, Juraj
O ochraně smluvních vztahů a hotovosti v
insolvenčním řízení / Juraj Alexander
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 11 (2010), s. 388-392
občanské právo procesní
insolvenční právo

Slováček, David
Rozhodčí řízení a směrnice o nepřiměřených
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách / David
Slováček
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 9 (2010), s. 331-334
občanské právo procesní
občanské právo hmotné

Bartoš, Jiří
Ještě jednou k nové úpravě dědického řízení / Jiří
Bartoš
Ad notam, Roč. 16, č. 2 (2010), s. 16-19
občanské právo procesní
Bobek, Michal, 1977O odůvodňování soudních rozhodnutí / Michal
Bobek
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 6 (2010), s. 204-211
občanské právo procesní

Sokol, Tomáš, 1951Lege artis, známý pojem neznámého obsahu /
Tomáš Sokol
Právní rádce, Roč. 18, č. 4 (2010), s. 4-9
občanské právo hmotné
trestní právo hmotné

David, Ludvík, 1951Má být dovolací přezkum limitován uplatněnými
dovolacími důvody? / Ludvík David
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 10 (2010), s. 372-374
občanské právo procesní

Svetlicinii, Alexandr
Zvláštnosti vývoje a užívání smluvních omezení
jako nástroje zajištění závazků v českém právu /
Alexandr Svetlicinii ; [Luboš Tichý ... [et al.]
Právník, Roč. 149, č. 6 (2010), s. 607-622
občanské právo hmotné
závazkové právo smluvní

Fleischer, Jiřík
Nová procesní úprava dědického řízení / Jiřík
Fleischer
Ad notam, Roč. 15, č. 6 (2009), s. 215-216
občanské právo procesní

Svoboda, Karel
K problému vnosů při vypořádávání společného
jmění manželů / Karel Svoboda
Právní fórum, Roč. 7, č. 2 (2010), s. 53-56
občanské právo hmotné

Horáček, Tomáš, 1972Mediace v soukromoprávních věcech jako předmět
samostatné právní úpravy / Tomáš Horáček
Právní fórum, Roč. 7, č. 3 (2010), s. 123-128
občanské právo procesní

Sýkora, Antonín
Legitimi (O povinném díle na dědictví podle
Obnoveného zřízení zemského) / Antonín Sýkora
Právník, Roč. 149, č. 4 (2010), s. 411-418
občanské právo hmotné
dědické právo

Hrabánek, Dušan
K náležitostem rozhodčích smluv a činnosti
soukromých "rozhodčích soudů" / Dušan Hrabánek
Právní fórum, Roč. 7, č. 3 (2010), s. 139-143
občanské právo procesní

Šmerda, Martin
Zamyšlení nad jedním soudním rozhodnutím - nefér
útok na rozhodčí řízení / Martin Šmerda
Právní fórum, Roč. 7, č. 4 (2010), s. 176-180
občanské právo hmotné
občanské právo procesní

Hrnčiřík, Vít
O neústavnosti a nepromyšlenosti právní úpravy
předběžného opatření podle občanského soudního
řádu / Vít Hrnčiřík
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 10 (2010), s. 348-359
občanské právo procesní
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Reich, Norbert
Von der Minimal - zur Voll - zur
"Halbharmonisierung" - Ein Europäisches
Privatsrechtdrama in fünf Akten / Norbert Reich
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Roč. 18, č.
1 (2010), s. 7-39
občanské právo procesní

Cholenský, Robert
Nové pojetí mlčenlivosti a legislativní předpoklady
mediace / Robert Cholenský
Právní fórum, Roč. 7, č. 3 (2010), s. 128-133
občanské právo procesní
Klamaris, Nikolaos K.
Zum Stand des griechischen
Zwangsvollstreckungsrechts – eine
zusammenfassende Skizze / Nikolaos K. Klamaris
Zeitschrift für Zivilprozeß, Roč. 121, č. 4 (2008), s.
476-502
občanské právo procesní

Rozbora, Marián
Kvalifikovaná výzva jako součást platebního
rozkazu - poznámka k soudní praxi / Marián
Rozbora
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 7 (2010), s. 255-258
občanské právo procesní

Klein, Bohuslav, 1952Proč mnozí dští oheň a síru na rozhodčí řízení, když
jde o božskou instituci? / Bohuslav Klein
Právní fórum, Roč. 7, č. 3 (2010), s. 100-105
občanské právo procesní

Ryšánek, Zdeněk
Řízení o dědictví po 1. 7. 2009 / Zdeněk Ryšánek
Ad notam, Roč. 15, č. 6 (2009), s. 212-214
občanské právo procesní

Koch, Harald
Europäisierung der Sammelklage mit Hindernissen
/ Harald Koch, Joachim Zekoll
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Roč. 18, č.
1 (2010), s. 107-128
občanské právo procesní

Řehulová, Lenka
Upomínací řízení v německém civilním procesu
aneb jak vymoci peněžitou pohledávku za
německým dlužníkem / Lenka Řehulková
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 9 (2010), s. 315-322
občanské právo procesní

Kovařík, Zdeněk, 1948K dokazování o pravosti podpisu směnky / Zdeněk
Kovařík
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 8 (2010), s. 267-272
občanské právo procesní

Slováček, David
Rozhodčí řízení a směrnice o nepřiměřených
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách / David
Slováček
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 9 (2010), s. 331-334
občanské právo procesní
občanské právo hmotné

Macková, Alena, 1963Datové schránky v právním životě / Alena Macková
Ad notam, Roč. 16, č. 2 (2010), s. 3-5
občanské právo procesní

Sojka, Pavel
Vis attractiva concursus a konania súvisiace s
konkurzom / Pavel Sojka
Justičná revue, Roč. 62, č. 1 (2010), s. 51-60
občanské právo procesní
insolvenční právo

Matejka, Ján, 1976Normativní regulace datových schránek / Ján
Matejka, Martin Janák
Právník, Roč. 149, č. 4 (2010), s. 345-372
občanské právo procesní

Svoboda, Karel, 1973K připravované rekodifikaci civilního procesu /
Karel Svoboda
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 10 (2010), s. 343-347
občanské právo procesní

Preuß, Nicola
Erlass und Überprüfung des Europäischen
Zahlungsbefehls / Nicola Preuß
Zeitschrift für Zivilprozeß, Roč. 122, č. 1 (2009), s.
3-36
občanské právo procesní

Svoboda, Karel
Mají se dokazovat myšlenky? / Karel Svoboda
Právní rádce, Roč. 18, č. 1 (2010), s. 15-17
občanské právo procesní

Raban, Přemysl, 1949Je efektivně zajištěna spravedlnost ve
spotřebitelských vztazích? / Přemysl Raban
Právní rádce, Roč. 18, č. 2 (2010), s. 46-52
občanské právo hmotné
občanské právo procesní

Svoboda, Karel
Žalobní petit versus přirozená mez žalobního
požadavku / Karel Svoboda
Jurisprudence, Roč. 19, č. 2 (2010), s. 11-16
občanské právo procesní
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Schelle, Karel
Persekuce studentů a učitelů na brněnské právnické
fakultě po únoru 1948 / Karel Schelle, Ladislav
Vojáček
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 301-306
právní dějiny
obecné dějiny

Šmerda, Martin
Zamyšlení nad jedním soudním rozhodnutím - nefér
útok na rozhodčí řízení / Martin Šmerda
Právní fórum, Roč. 7, č. 4 (2010), s. 176-180
občanské právo hmotné
občanské právo procesní
Šoljaková, Ivana
"Odbřemenila" skutečně novela doručování v
civilním procesu soudy, nebo je naopak ještě více
zatížila? / Ivana Šoljaková
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 5 (2010), s. 177-180
občanské právo procesní

Vyšný, Peter
Osobitné právo Aztékov so zameraním na aztécke
otroctvo / Peter Vyšný
Právny obzor, Roč. 92, č. 4 (2009), s. 375-386
právní dějiny
obecné dějiny

Vrcha, Pavel, 1966K problematice určení (jmenování) rozhodce a
stanovení procesních pravidel rozhodčího řízení /
Pavel Vrcha
Právní rádce, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 14-20
občanské právo procesní

OBCHODNÍ PRÁVO
Borkovec, Aleš
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR a
správa akciových společností / Aleš Borkovec
Obchodní právo, Roč. 19, č. 3 (2010), s. 27-34
obchodní právo
obchodní společnosti

Winterová, Alena, 1938Přípravné jednání a koncentrace řízení (ve věcech
podle části páté občanské soudního řádu) / Alena
Winterová
Acta Universitatis Carolinae, Č. 1 (2010), s. 213218
občanské právo procesní

Čížek, Vladimír
Plná moc udělená vedoucím organizační složky
podniku. Skutečně vyloučeno? / Vladimír Čížek
Jurisprudence, Roč. 19, č. 3 (2010), s. 8-12
obchodní právo
obchodní společnosti

Zahradníková, Radka
Právní úprava arbitráže ve Francii a její potenciální
vliv na připravovanou novelu zákona č. 216/1994
Sb. / Radka Zahradníková
Právní fórum, Roč. 7, č. 4 (2010), s. 184-189
občanské právo procesní

Dědič, Jan, 1952K některým otázkám promlčení v závazkových
vztazích / Jan Dědič, Jan Lasák
Právní fórum, Roč. 6, č. 4 (2009), s. 145-152
obchodní právo
závazkové právo

OBECNÉ DĚJINY
Emmert, František, 1974Přetrvávající dvojí občanství jako důsledek průniku
německého občanství do českých zemí v letech
1938-1945 / František Emmert
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 5 (2010), s. 159- 165
právní dějiny
obecné dějiny

Duchtík, Lukáš
Komparativní studie: Smlouva o obchodním
zastoupení v české a německé právní úpravě /
Lukáš Duchtík
Právní rádce, Roč. 18, č. 2 (2010), s. 14-21
obchodní právo
obchodní společnosti

Pljuchov, A. A.
Pravovoje regulirovanije prostitucii v Rossii v XIX
- načale XX vv. / A. A. Pljuchov
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 12 (2009), s. 76-85
právní dějiny
obecné dějiny

Eliáš, Karel, 1955Zánik obligace splněním jinému než věřiteli nebo
jiným dlužníkem / Karel Eliáš
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 4 (2010), s. 115-121
občanské právo hmotné
obchodní právo

Rumjancev, O. G.
K istorii sozdanija Konstitucii Rossijsko Federacii
(Sentjabr - dekabr 1993 g.) / O. G. Rumjancev
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 12 (2009), s. 64-75
právní dějiny
obecné dějiny
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OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Filip, Václav
Procedurální práva akcionářů na valné hromadě /
Václav Filip
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 5 (2010), s. 153-159
obchodní právo
obchodní společnosti

Borkovec, Aleš
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR a
správa akciových společností / Aleš Borkovec
Obchodní právo, Roč. 19, č. 3 (2010), s. 27-34
obchodní právo
obchodní společnosti

Holejšovský, Josef, 1966Vztah práva akcionáře na dividendu k rozhodování
o použití zisku akciové společnosti / Josef
Holejšovský
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 86-95
obchodní právo
obchodní společnosti

Čížek, Vladimír
Plná moc udělená vedoucím organizační složky
podniku. Skutečně vyloučeno? / Vladimír Čížek
Jurisprudence, Roč. 19, č. 3 (2010), s. 8-12
obchodní právo
obchodní společnosti

Chalupa, Luboš, 1962Běžný obchodní styk ve smyslu § 196a odst. 4
obchodního zákoníku / Luboš Chalupa
Právní rádce, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 21-23
obchodní právo
právo obchodních společností

Duchtík, Lukáš
Komparativní studie: Smlouva o obchodním
zastoupení v české a německé právní úpravě /
Lukáš Duchtík
Právní rádce, Roč. 18, č. 2 (2010), s. 14-21
obchodní právo
obchodní společnosti

Líbal, Bořivoj
Menší úvaha stran § 68a obchodního zákoníku /
Bořivoj Líbal, Radek Malenovský
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2010), s. 23-28
obchodní právo

Filip, Václav
Procedurální práva akcionářů na valné hromadě /
Václav Filip
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 5 (2010), s. 153-159
obchodní právo
obchodní společnosti

Marek, Karel, 1949Limitace sankčních nástrojů při provádění III. části
obchodního zákoníku / Karel Marek
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 19, č. 1-2
(2010), s. 13-19
obchodní právo
závazkové právo

Holejšovský, Josef, 1966Vztah práva akcionáře na dividendu k rozhodování
o použití zisku akciové společnosti / Josef
Holejšovský
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 86-95
obchodní právo
obchodní společnosti

Patěk, Daniel, 1977Moderace smluvní pokuty dle Nejvyššího soudu
(kritický pohled) / Daniel Patěk
Obchodní právo, Roč. 19, č. 2 (2010), s. 2-9
obchodní právo
závazkové právo

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Landová, Barbora
K novele zákona o ochraně přírody a krajiny /
Barbora Landová, Svatava Havelková
Ochrana přírody, Roč. 65, č. 1 (2010), s. 21-22
právo životního prostředí
ochrana přírody a krajiny

Pauldura, Lukáš
Aplikace dobrých mravů a zásad poctivého
obchodního styku / Lukáš Pauldura
Právní fórum, Roč. 7, č. 4 (2010), s. 166-171
občanské právo hmotné
obchodní právo

Pešout, Pavel, 1971Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v
České republice / Pavel Pešout
Ochrana přírody, Roč. 65, č. 1 (2010), s. 6-11
právo životního prostředí
ochrana přírody a krajiny

Wagnerová, Eliška, 1948Suverenita z různých perspektiv / Eliška
Wagnerová
Jurisprudence, Roč. 18, č. 8 (2009), s. 3-10
obchodní právo
státověda
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PENOLOGIE
Čentéš, Jozef
Aktuálne k trestu propadnutia veci / Jozef Čentéš,
Marta Kolcunová
Justičná revue, Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 807-819
trestní právo hmotné
penologie

Goudswaard, Kees
The redistributive effect of public and private social
programmes: a cross-country empirical analysis /
Kees Goudswaard, Koen Caminada
International social security review, Roč. 62, č. 1
(2009), s. 1-19
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Kocina, Jan
Zvláště přitěžující okolnosti a snížení trestu odnětí
svobody / Jan Kocina
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 1-2 (2010), s. 36-38
trestní právo hmotné
penologie

Kühn, Zdeněk, 1973Nová žaloba podle § 10 antidiskriminačního zákona
/ Zdeňek Kühn
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 77-86
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Popovičová, Darina
Problematika ochrany lidské důstojnosti osob ve
výkonu trestu odnětí svobody / Darina Popovičová
Trestní právo, Roč. 14, č. 3 (2010), s. 14-21
penologie

Langmeier, J.
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou
zdravotnickým zařízením při výkonu
zdravotnických povolání (regres) / J. Langmeier
Zdravotnictví a právo, Roč. 14, č. 1 (2010), s. 12-14
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Rajnič, Marek
Trest domáceho väzenia v systému trestov / Marek
Rajnič
Justičná revue, Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 834-840
trestní právo hmotné
penologie

Leiblová, Zdeňka
Zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním,
náhradní plnění a odvod do stáního rozpočtu /
Zdeňka Leiblová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 1
(2010), rubrika 6.1.1
pracovní právo

PRACOVNÍ PRÁVO
Bartík, V.
Kamery se záznamovým zařízením na pracovišti /
V. Bartík, E. Janečková
Práce a mzda, Roč. 58, č. 3 (2010), s. 19-29
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Morávek, Jakub
BCR (Binding Corporate Rules) / Jakub Morávek
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 18, č. 9
(2009), s. 7-14
pracovní právo
Morávek, Jakub
Kdy je možné evidovat přístup zaměstnance na
internet a otevřít jeho e-mailovou poštu? / Jakub
Morávek
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 19, č. 3
(2010), s. 3-8
pracovní právo

Boj proti diskriminaci.
Judikatura Evropského soudního dvora, 1 (2010), s.
28-52
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo
Bukovjan, Petr, 1975Použití služebního vozidla k soukromým účelům /
Petr Bukovjan
Práce a mzda, Roč. 58, č. 4 (2010), s. 26-27
pracovní právo

Morávek, Jakub
Pořizování záznamu kamerovým systémem ze
zasedání obecního zastupitelstva / Jakub Morávek
Právní rozhledy, Roč. 17, č. 24 (2009), s. 875-881
pracovní právo

Buzrlová, Leona
Noční práce z pohledu právních úprav některých
evropských zemí / Leona Buzrlová
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 2
(2009), s. 130-135
pracovní právo

Morávek, J
Whistleblowing - praktické otázky / J. Morávek
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 18, č. 11
(2009), s. 12-20
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo
pracovní právo individuální
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Vysokajová, Margerita, 1954Antidiskriminační zákon a jeho uplatnění v
pracovněprávních vztazích / Margerita Vysokajová
Právní fórum, Roč. 6, č. 8 (2009), s. 317-322
pracovní právo
právo sociálního zabezpečení

Pelikánová, Helena
Změny v povinnostech zaměstnavatelů při
provádění důchodového pojištění / Helena
Pelikánová, Roman Lang
Národní pojištění, Roč. 41, č.3 (2010), s. 17-20
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Žádost o vdovský důchod - Soudní výklad
Evropského zákoníku sociálního zabezpečení:
posuzování slučitelnosti národního práva
vnitrostátním soudem.
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 18, č. 12
(2009), s. 36-38
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Pichrt, Jan, 1965Za novelizací zákoníku práce aneb je novelizace
zákoníku práce v době recese potřebná? / Jan Pichrt
Právní rozhledy, Roč. 17, č. 16 (2009), s. 586-591
pracovní právo
Prokeš, Martin
Pracovní poměry na dobu určitou obecně a jejich
zvláštní úprava v zákoně o vysokých školách /
Martin Prokeš
Právní rádce, Roč. 17, č. 12 (2009), s. 37-46
pracovní právo

PRACOVNÍ PRÁVO INDIVIDUÁLNÍ
Bukovjan, Petr, 1975Nadbytečnost zaměstnance vs. požadavky na výkon
jeho práce / Petr Bukovjan
Práce a mzda, Roč. 57, č. 9 (2009), s. 36-38
pracovní právo
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo individuální

Svoboda usazování.
Judikatura Evropského soudního dvora, 5 (2010), s.
339-3891
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Morávek, Jakub
Whisteblowing - praktické otázky / J. Morávek
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 18, č. 11
(2009), s. 12-20
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo
pracovní právo individuální

Štefko, Martin
Určení výše bezdůvodného obohacení u
agenturního zaměstnávání / Martin Štefko, Petr
Tégl
Práce a mzda, Roč. 58, č. 2 (2010), s. 52-54
pracovní právo
právo sociálního zabezpečení

PRÁVNÍ DĚJINY
Šubrt, Bořivoj, 1948Prodlení při výplatě mzdy a změna výpočtu úroků z
prodlení od 1. 7. 2010 / Bořivoj Šubrt
Práce a mzda, Roč. 58, č. 4 (2010), s. 9-11
pracovní právo

Emmert, František, 1974Přetrvávající dvojí občanství jako důsledek průniku
německého občanství do českých zemí v letech
1938-1945 / František Emmert
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 5 (2010), s. 159- 165
právní dějiny
obecné dějiny

Urban, Jan
Nejčastější bariéry v podnikové komunikaci / Jan
Urban
Práce a mzda, Roč. 58, č. 4 (2010), s. 43-48
pracovní právo

Pljuchov, A. A.
Pravovoje regulirovanije prostitucii v Rossii v XIX
- načale XX vv. / A. A. Pljuchov
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 12 (2009), s. 76-85
právní dějiny
obecné dějiny

Varvařovský, Pavel, 1945Diskriminace v pracovněprávních vztazích a její
dokazování : Ústavní soud České republiky usnesení III. ÚS 1650/09 / Pavel Varvařovský
Právní fórum, Roč. 6, č. 10 (2010), s. 450-451
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Rumjancev, O. G.
K istorii sozdanija Konstitucii Rossijsko Federacii
(Sentjabr - dekabr 1993 g.) / O. G. Rumjancev
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 12 (2009), s. 64-75
právní dějiny
obecné dějiny
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Trimble Landová, Markéta
Vliv "patentových skřetů" na patentové právo a
právní prostředí v USA / Markéta Trimble Landová
Právník, Roč. 148, č. 8 (2009), s. 829-845
právo duševního vlastnictví

Schelle, Karel
Persekuce studentů a učitelů na brněnské právnické
fakultě po únoru 1948 / Karel Schelle, Ladislav
Vojáček
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 301-306
právní dějiny
obecné dějiny

PRÁVO MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ
Bossuyt, Marc
Should the Strasbourg court excercise more selfrestraint: On the extension of the jurisdiction of the
European Court of Human Rights to social security
regulations / Marc Bossuyt
Human rights law journal, Roč. 28, č. 9-12 (2007),
s. 321-332
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Vyšný, Peter
Osobitné právo Aztékov so zameraním na aztécke
otroctvo / Peter Vyšný
Právny obzor, Roč. 92, č. 4 (2009), s. 375-386
právní dějiny
obecné dějiny
PRÁVNÍ INFORMATIKA

PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA

Clark, Roger S.
Negotiating provisions defining the crime of
aggressions, its elements and the conditions for ICC
exercise of juridiction over it / Roger S. Clark
European journal of international law, Roč. 20, č. 4
(2009), s. 1103-1115
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Hapla, Martin
Exemplární náhrada škody - výzva pro české
právo? / Martin Hapla
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 307-314
občanské právo hmotné
právní komparatistika

Francioni, Francesco, 1942Access to justice, denial of justice and international
investment law / Francesco Francioni
European journal of international law, Roč. 20, č. 3
(2009), s. 615-645
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Glotova, S. V.
Pravovyje problemy rasmotrenija darfurskoj situacii
v Meždurodnom ugolovnom sude / S. V. Glotova
Gosudarstvo i pravo, Č. 10 (2009), s. 28-35
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Cvrček, František, 1956Právní jazyk a jeho styly z hlediska kvantitativního
/ František Cvrček
Právník, Roč. 148, č. 5 (2009), s. 449-466
teorie a filosofie práva
právní informatika

Beebe, Barton
Intellectual property law and the sumptuary code /
Barton Beebe
Harvard law review, Roč. 123, č. 4 (2010), s. 809889
právo duševního vlastnictví

Hryniewicz, Janusz T.
Prawa człowieka w międzynarodowym kontekście
kulturowym / Janusz T. Hryniewicz
Sprawy międzynarodowe, Roč. 62, č. 3 (2009), s.
79-98
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Čermák, Jiří, 1976Ochrana autorského práva v prostředí peer to peer
sítí typu BitTorrent s přihlédnutím k rozsudku ve
věci The Pirate Bay / Jiří Čermák
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 8 (2010), s. 272-280
právo duševního vlastnictví
autorské právo

Jóskowiak, Kazimerz
Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna w
procesie integracji europejskiej / Kazimierz
Jóskowiak
Sprawy międzynarodowe, Roč. 62, č. 2 (2009), s.
11-22
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

The single publication rule and online copyright:
tensions between broadcast, licensing, and
defamation law.
Harvard law review, Roč. 123, č. 4 (2010), s. 13151338
právo duševního vlastnictví
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Roscini, Marco
Neighbourhood watch: The African great lakes pact
and ius ad bellum / Marco Roscini
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht, Roč. 69, č. 4 (2009), s. 931-959
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kolodkin A. L.
O kontinentalnom šelfe Rosii v Arktike / A. L.
Kolodkin, G. G. Šinkareckaja
Gosudarstvo i pravo, Č. 10 (2009), s. 21-27
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
Kreß, Claus
Time for decision: Some thoughts on the immediate
future of the crime of aggression: A reply to
Andreas Paulus / Claus Kreß
European journal of international law, Roč. 20, č. 4
(2009), s. 1129-1146
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Sarfaty, Galit A.
Why culture matters in international institutions:
The marginality of human rights at the World Bank
/ Galit A. Sarfaty
American journal of international law, Roč. 103, č.
4 (2009), s. 647-683
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Krzymowski, Adam
Plan Miedwiediewa - nowa architektura
bezpieczeństwa? / Adam Krzymowski
Sprawy międzynarodowe, Roč. 62, č. 2 (2009), s.
23-33
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Stachura, Jadwiga
Bliskowschodnia polityka Baracka Obamy - szanse
i wyzwania / Jadwiga Stachura
Sprawy międzynarodowe, Roč. 62, č. 4 (2009), s.
23-42
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Lang, Andrew
The hidden world of WTO governance / Andrew
Lang, Joanne Scott
European journal of international law, Roč. 20, č. 3
(2009), s. 575-614
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Tams, J., Christian
The use of force against terrorists / Christian J.
Tams
European journal of international law, Roč. 20, č. 2
(2009), s. 359-397
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Paulus, Andreas
Second thoughts on the crime of aggression /
Andreas Paulus
European journal of international law, Roč. 20, č. 4
(2009), s. 1117-1128
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Weller, M. (Marc), 1960Settling self-determination conflicts: recent
developments / Marc Weller
European journal of international law, Roč. 20, č. 2
(2009), s. 111-165
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Peršak, Nina
Človekove pravice v 21. stoletju: ali lahko preživijo
(varnost)? / Nina Peršak
Pravnik, Roč. 64, č. 7-8 (2009), s. 351-373
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Zgaga, Sabina
Nekaj vprašanj (in odgovorov?) glede ureditve
krivde v Rimskem statutu / Sabina Zgaga
Pravnik, Roč. 64, č. 7-8 (2009), s. 401-425
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Peters, Anne
Humanity as the A and Ω of sovereignty / Anne
Peters
European journal of international law, Roč. 20, č. 3
(2009), s. 513-544
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Źylicz, Marek
Zestrzelenie cywilnego statku powietrznego jako
delikt prawa międzynarodowego / Marek Źylicz
Państwo i prawo, Roč. 64, č. 6 (2009), s. 24-36
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
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PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Hetzler, Antoinette
Labour market activation policies for the long-term
ill - A sick idea? / Antoinette Hetzler
European journal of social security, Roč. 11, č. 4
(2009), s. 369-401
právo sociálního zabezpečení

Chalupa, Luboš, 1962Běžný obchodní styk ve smyslu § 196a odst. 4
obchodního zákoníku / Luboš Chalupa
Právní rádce, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 21-23
obchodní právo
právo obchodních společností

Kalinová, Lidmila
K povinnostem a oprávněním dočasně
práceneschopného pojištěnce / Lidmila Kalinová
Národní pojištění, Roč. 41, č. 4 (2010), s. 21-24
právo sociálního zabezpečení

Korečková, Martina
Základní kapitál po novelizaci druhé směrnice a její
promítnutí do obchodního zákoníku / Martina
Korečková
Právní rádce, Roč. 17, č. 9 (2009), s. 19-21
obchodní právo
právo obchodních společností

Kühn, Zdeněk, 1973Nová žaloba podle § 10 antidiskriminačního zákona
/ Zdeňek Kühn
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 3 (2010), s. 77-86
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Šilhán, Josef
Nezmocněné jednání komanditisty a ust. § 101
odst. 2 ObchZ / Josef Šilhán
Obchodněprávní revue, Roč. 2, č. 2 (2010), s. 42-46
obchodní právo
právo obchodních společností

Langmeier, J.
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou
zdravotnickým zařízením při výkonu
zdravotnických povolání (regres) / J. Langmeier
Zdravotnictví a právo, Roč. 14, č. 1 (2010), s. 12-14
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Bartík, V.
Kamery se záznamovým zařízením na pracovišti /
V. Bartík, E. Janečková
Práce a mzda, Roč. 58, č. 3 (2010), s. 19-29
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Morávek, Jakub
Whistleblowing - praktické otázky / J. Morávek
Právo pro podnikání a zaměstnání, Roč. 18, č. 11
(2009), s. 12-20
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo
pracovní právo individuální

Belling, Vojtěch, 1981Otevřená metoda koordinace v Evropské unii a její
právní limity / Vojtěch Belling
Právní rozhledy, Roč. 17, č. 24 (2009), s. 881-886
komunitární právo
právo sociálního zabezpečení

Pelikánová, Helena
Změny v povinnostech zaměstnavatelů při
provádění důchodového pojištění / Helena
Pelikánová, Roman Lang
Národní pojištění, Roč. 41, č.3 (2010), s. 17-20
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Boj proti diskriminaci.
Judikatura Evropského soudního dvora, 1 (2010), s.
28-52
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Svoboda usazování.
Judikatura Evropského soudního dvora, 5 (2010), s.
339-3891
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Goudswaard, Kees
The redistributive effect of public and private social
programmes: a cross-country empirical analysis /
Kees Goudswaard, Koen Caminada
International social security review, Roč. 62, č. 1
(2009), s. 1-19
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Štefko, Martin
Určení výše bezdůvodného obohacení u
agenturního zaměstnávání / Martin Štefko, Petr
Tégl
Práce a mzda, Roč. 58, č. 2 (2010), s. 52-54
pracovní právo
právo sociálního zabezpečení
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Varvařovský, Pavel, 1945Diskriminace v pracovněprávních vztazích a její
dokazování : Ústavní soud České republiky usnesení III. ÚS 1650/09 / Pavel Varvařovský
Právní fórum, Roč. 6, č. 10 (2010), s. 450-451
právo sociálního zabezpečení
pracovní právo

Karim, Saiful
Environmental pollution from the shipbreaking
industry: International law and national legal
response / Saiful Karim
Georgetown international environmental law
review, Roč. 22, č. 2 (2010), s. 185-240
právo životního prostředí

Vysokajová, Margerita, 1954Antidiskriminační zákon a jeho uplatnění v
pracovněprávních vztazích / Margerita Vysokajová
Právní fórum, Roč. 6, č. 8 (2009), s. 317-322
pracovní právo
právo sociálního zabezpečení

Kocourek, Tomáš
Omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany
životního prostředí formou opatření obecné povahy
/ Tomáš Kocourek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 3
(2009), s. 183-190
občanské právo
právo životního prostředí

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Kocourek, Tomáš
Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany
životního prostředí / Tomáš Kocourek
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 6 (2010), s. 195-204
občanské právo
právo životního prostředí

Ameye, Evelyne
Channelling of nuclear third party liability towards
the operator: Is it sustainable in a developing
nuclear world or is there a need for liability of
nuclear architects and engineers? / Evelyne Ameye
European energy and environmental law review,
Roč. 19, č. 1 (2010), s. 33-58
právo životního prostředí

Krämer, Ludwig
Climate change and EU legal initiatives regarding
water availability / Ludwig Krämer
Journal for European environmental & planning
law, Roč. 22, č. 2 (2010), s. 461-480
právo životního prostředí
evropské právo

Bělohradová, Jitka
Podpora životního prostředí veřejnými finančními
prostředky / Jitka Bělohradová, Marie Poláčková
Georgetown international environmental law
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Sebevražda podomácku vyrobenou střelnou zbraní /
Miroslav Šafr ... [et al.]
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 1825
trestní právo hmotné
kriminalistika

Protivinský, Miroslav, 1924Pekař ze Siegelbachu / Miroslav Protivinský
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 2629
trestní právo hmotné
trestní právo procesní
kriminalistika
Púry, František, 1958Některé změny v ukládání trestů podle nového
trestního zákoníku / František Púry
Trestněprávní revue, Roč. 9, č. 1 (2010), s. 1-10
trestní právo hmotné

Šimek, Milan
Jeden z vrahů byl zahradník / Milan Šimek
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 313
trestní právo hmotné
kriminalistika

Rajnič, Marek
Trest domáceho väzenia v systému trestov / Marek
Rajnič
Justičná revue, Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 834-840
trestní právo hmotné
penologie

Šulc, Viktorín, 1951Nespí, je mrtvá / Viktorín Šulc
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 4951
trestní právo hmotné
kriminalistika
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Šulc, Viktorín, 1951Vražda ze zdvořilosti / Viktorín Šulc
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 4547
trestní právo hmotné
kriminalistika

Brusnitsyn, L. V.
Strengthening of legality and struggle with
criminality / L. V. Brusnitsyn
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 3 (2010), s. 53-62
trestní právo procesní

Trubač, Ondřej
Trestní právo daňové. 1. část / Ondřej Trubač
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č.10 (2009), s. 56-59
trestní právo hmotné
finanční právo

Deset, Miloš
K právnej úprave korunného svedka / Miloš Deset
Justičná revue, Roč. 61, č. 11 (2009), s. 1193-1202
trestní právo procesní

Trubač, Ondřej
Trestní právo daňové. 2. část / Ondřej Trubač
Daně a právo v praxi, Roč. 14, č. 11 (2010), s. 5861
trestní právo hmotné

Golovko, L. V.
Strengthening of legality and struggle with
criminality / L. V. Golovko
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 11 (2010), s. 54-67
trestní právo procesní

Vaľo, Michal
Ne bis in idem v slovenskom (európskom) trestnom
práve a potrestanie za priestupok / Michal Vaľo
Justičná revue, Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 758-774
trestní právo hmotné

Hrib, Nikolaj, 1944Bezhotovostní platební prostředky jako nástroj k
páchání trestné činnosti / Nikolaj Hrib
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 1417
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Vaľo, Michal
Ne bis in idem v slovenskom (európskom) trestnom
práve a potrestanie za priestupok - záverečná časť /
Michal Vaľo
Justičná revue, Roč. 61, č. 11 (2009), s. 1129-1146
trestní právo hmotné

Hrib, Nikolaj, 1944Svobodný a informovaný souhlas jako předmět
dokazování / Nikolaj Hrib
Zdravotnictví a právo, Roč. 13, č. 12 (2010), s. 1316
trestní právo procesní
zdravotnické právo

Vantuch, Pavel, 1946Možnosti dopadů nového trestního zákoníku na
trestní řízení / Pavel Vantuch
Trestní právo, Roč. 14, č. 3 (2010), s. 7-13
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Hrubala, Ján
Eště raz k odpočúvaniu a zaznamenávaniu
telefonických hovorov / Ján Hrubala
Justičná revue, Roč. 61, č. 11 (2009), s. 1203-1208
trestní právo procesní
kriminalistika

Wallerstein, Shlomit
Why English law should not incorporate the
defence of superior orders / Shlomit Wallerstein
Criminal law review, Roč. -, č. 2 (2010), s. 109-126
trestní právo hmotné
mezinárodní právo

Janovský, Zdeněk
Jak naložit s nepřiměřenou délkou trestního řízení?
/ Zdeněk Janovský
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 12 (2009), s. 35-40
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Záhora, Jozef
Európska unia a trestnoprávna ochrana životného
prostredia / Jozef Záhora
Justičná revue, Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 868-876
trestní právo hmotné

Karabec, Zdeněk
Vliv velké novely trestního řádu na stav agendy
odvolacího řízení u soudů / Zdeněk Karabec, Petr
Kotulan
Trestněprávní revue, Roč. 9, č. 1 (2010), s. 18-22
trestní právo procesní

38

Sokol, Tomáš, 1951Ještě k odročení úkonu z důvodu na straně obhájce
a k právu na obhajobu / Tomáš Sokol
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 1-2 (2010), s. 58-61
trestní právo procesní

Kratochvíl, Vladimír, 1948Minimální věková hranice trestní odpovědnosti v
Evropské unii a Evropský zatýkací rozkaz /
Vladimír Kratochvíl
Trestněprávní revue, Roč. 9, č. 2 (2010), s. 50-52
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Stieranka, Jozef
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a před financováním terorizmu v
Slovenskej republike / Jozef Stieranka
Trestní právo, Roč. 14, č. 1 (2010), s. 32-37
trestní právo procesní

Ličková, Darina
Sudca a jeho presvedčivosť v písomnom
odôvodnení rozsudku / Darina Ličková
Justičná revue, Roč. 61, č. 11 (2009), s. 1209-1213
trestní právo procesní

Straus, Jiří, 1954Možnosti zajišťování daktyloskopických stop z
kůže mrtvol / Jiří Straus
Kriminalistický sborník, Roč. 53, č. 5 (2009), s. 3136
trestní právo procesní
kriminalistika

Mandalík, Radoslav
Nad ostatnými novelami Trestného poriadku /
Radoslav Mandalík
Justičná revue, Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 804-806
trestní právo procesní
Pleva, Mojmír
Zkrácené přípravné řízení, zjednodušené řízení a
nástup trestu / Mojmír Pleva
Trestní právo, Roč. 14, č. 2 (2010), s. 17-19
trestní právo procesní

Šamko, Peter
Praktické problémy súvisiace s vyhláseniami
obžalovaného v zmysle § 257 Tr. poriadku / Peter
Šamko
Justičná revue, Roč. 61, č. 8-9 (2009), s. 1012-1021
trestní právo procesní

Prokeinová, Margita
Procesný význam dočasného odloženia vznesenia
obvinenia / Margita Prokeinová
Justičná revue, Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 841-843
trestní právo procesní

Vantuch, Pavel, 1946Možnosti dopadů nového trestního zákoníku na
trestní řízení / Vladimír Kratochvíl
Trestní právo, Roč. 14, č. 3 (2010), s. 7-13
trestní právo hmotné
trestní právo procesní

Protivinský, Miroslav, 1924Pekař ze Siegelbachu / Miroslav Protivinský
Kriminalistický sborník, Roč. 54, č. 1 (2010), s. 2629
trestní právo hmotné
trestní právo procesní
kriminalistika

Zazhitskij, V. I.
Court, procurators, the bar / V. I. Zazhitskij
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 7 (2010), s. 38-46
trestní právo procesní
ÚSTAVNÍ PRÁVO

Púry, František, 1958K trestní odpovědnosti advokátů v aktuální
judikatuře Nejvyššího soudu ČR / František Púry
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 1-2 (2010), s. 26-35
trestní právo procesní

Antoš, Marek, 1979Jak poměrný musí být volební systém do
Poslanecké sněmovny, aby obstál u Ústavního
soudu? / Marek Antoš
Jurisprudence, Roč. 18, č. 6 (2009), s. 25-32
ústavní právo

Růžička, Miroslav
K otázce procesní samostatnosti policejního orgánu
/ Miroslav Růžička
Trestněprávní revue, Roč. 9, č. 2 (2010), s. 35-43
trestní právo procesní

Antoš, Marek, 1979Slavný případ Marbury vs. Madison aktuální i po
dvou stoletích / Marek Antoš
Jurisprudence, Roč. 19, č. 1 (2010), s. 38-42
ústavní právo

Slunečko, Petr
Estetické a etické kořeny hlavního líčení / Petr
Slunečko
Trestní právo, Roč. 14, č. 1 (2010), s. 30-32
trestní právo procesní
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Čapek, Jan, 1941Svoboda projevu a její trestněprávní limity ve
světle judikatury Evropského soudu pro lidská
práva / Jan Čapek
Trestní právo, Roč. 14, č. 3 (2010), s. 23-30
trestní právo
ústavní právo

Balog, Boris
Ad: "K vzájomnému vzťahu čl. 77 Ústavy SR a §
16 zákona o samosprávnych krajoch", Právny
obzor, 92, 2009, č. 3, s. 289-295 / Boris Balog
Právny obzor, Roč. 93, č. 1 (2010), s. 77-81
ústavní právo
Barak-Erez, Daphne
Terrorism law between the executive and legislative
models / Daphne Barak-Erez
American journal of comparative law, Roč. 57, č. 4
(2009), s. 877-896
ústavní právo

Demidov, M. V.
Parlamentskij kontroľ v Rossijskoj Federaciji:
sovremennoje sostojanie i problemy realizaciji / M.
V. Demidov
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č.4 (2009), s. 86-91
ústavní právo

Barbé, Vanessa
La péréquation, principe constitutionnel / Vanessa
Barbé
Revue française de droit constitutionnel, Roč. -, č.
81 (2010), s. 3-19
ústavní právo

Eleftheriadis, Pavlos
On rights and responsibilities / Pavlos Eleftheriadis
Public law, Roč. -, č. January (2010), s. 33-45
ústavní právo
Fenwick, Helen
Marginalising human rights: Breach of the peace,
"kettling", the Human Rights Act and public protest
/ Helen Fenwick
Public law, Roč. -, č. October (2009), s. 737-765
ústavní právo

Belling, Vojtěch, 1981K povaze tzv. české "výjimky" z Listiny základních
práv EU / Vojtěch Belling
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 255-264
ústavní právo

Filip, Jan, 1950Europeizace ústavního práva v České republice
(vybrané problémy) / Jan Filip
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 3
(2009), s. 159-174
ústavní právo

Berljavskij, L. G.
Konstitucionnoje pravo gosudarstva Izraiľ: obzor
issledovnij / L. G. Berljavskij
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č.4 (2009), s. 56-62
ústavní právo

Filip, Jan, 1950Nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě z
pohledu ústavního práva / Jan Filip
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 16, č. 4
(2008), s. 305-315
komunitární právo
ústavní právo

Blackburn, Robert
The prerogative power of dissolution of Parliament:
Law, practise and reform / Robert Blackburn
Public law, Roč. -, č. October (2009), s. 766-789
ústavní právo
Brvnišťan, Miroslav
Vývoj ochrany utajovaných skutočností na území
SR / Miroslav Brvnišťan, Peter Polák
Právny obzor, Č. 3 (2009), s. 262-282
ústavní právo

Gordon, Michael
The conceptual foundations of parliamentary
sovereignty: Reconsidering Jennings and Wade /
Michael Gordon
Public law, Roč. -, č. July (2009), s. 519-543
ústavní právo

Bubelová, Kamila
Dobré mravy v judikatuře Ústavního soudu ČR /
Kamila Bubelová
Právní fórum, Roč. 7, č. 1 (2010), s. 1-7
ústavní právo
teorie a filosofie práva

Grigorjeva, A. V.
Osnovy stanovlenija federativnogo ustrojstva v
Rossiji / A. V. Grigorjeva
Gosudarstvo i pravo, Roč., č. 10 (2009), s. 85-90
ústavní právo

Campbell, David
The threat of terror and the plausibility of
positivism / David Campbell
Public law, Roč. -, č. July (2009), s. 501-518
ústavní právo
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Kerševan, Erik
Vloga predsednika republike v zakonodajnem
postopku z vidika varstva vladavine prava / Erik
Kerševan
Pravnik, Roč. 17, č. 11-12 (2009), s. 645-659
ústavní právo

Grinc, Jan
Přezkum ústavních zákonů v Německu a Rakousku
/ Jan Grinc
Jurisprudence, Roč. 19, č. 1 (2010), s. 31-37
ústavní právo
Hapla, Martin
Geneze vázaného mandátu v prvorepublikovém
Československu / Martin Hapla
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 2
(2009), s. 124-130
ústavní právo
státověda

Khabrieva, Talia Yaroulovna
Le statut constitutionnel du Président de la
Fédéraion de Russie / Talia Yaroulovna Khabrieva
Revue française de droit constitutionnel, Roč. -, č.
81 (2010), s. 105-122
ústavní právo

Herdegen, Matthias
Verfassungsgerichtsbarkeit als pouvoir neutre /
Matthias Herdegen
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht, Roč. 69, č. 1 (2009), s. 257-266
ústavní právo

Klapka, Štěpán
Nález Ústavního soudu o zrušení ústavního zákona
č. 195/2009 Sb. a morálka práva (nad procesními
aspekty kauzy "Melčák") / Štěpán Klapka
Právní rozhledy, Roč. 18, č. 2 (2010), s. 60-66
ústavní právo

Ivičič, Marek
Vztah základních práv a soukromého práva ve
vybraných státech / Marek Ivičič
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 3
(2009), s. 190-196
ústavní právo

Koudelka, Zdeněk, 1969Neslučitelnost funkcí / Zdeněk Koudelka
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 2
(2009), s. 96-103
ústavní právo
Kovács, Péter
La collision d´une norme constitutionnelle et du
droit international dans la pratique de la Cour
Constitutionnelle hongriose / Péter Kovács
Jahrbuch für Ostrecht, Roč. 50, č. 2 (2009), s. 329337
ústavní právo

Jančo, Milan
Míľniky aplikácie komunitárneho práva v
judikatúre talianskeho ústavnéhe súdu (I. časť) /
Milan Jančo
Právny obzor, Roč. 93, č. 1 (2010), s. 18-35
ústavní právo

Kysela, Jan, 1974Předpoklady soudní kontroly ústavnosti ústavních
zákonů / Jan Kysela
Jurisprudence, Roč. 19, č. 1 (2010), s. 24-30
ústavní právo

Jančo, Milan
Míľniky aplikácie komunitárneho práva v
judikatúre talianskeho ústavnéhe súdu (II. časť) /
Milan Jančo
Právny obzor, Roč. 93, č. 2 (2010), s. 117-138
ústavní právo

Lenski, Sophie-Charlotte
Paradoxien der personalisierten Verhältniswahl /
Sophie-Charlotte Lenski
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 134, č. 4
(2009), s. 473-512
ústavní právo

Jurečková, Eva
Využití osobních údajů z registrů vedených podle
zákona o střetu zájmů tiskem / Eva Jurečková,
Václav Bartík
Právní rozhledy, Roč. 17, č. 19 (2009), s. 698-701
ústavní právo

Leyland, Peter
Freedom of information and the 2009 parlamentiary
expenses scandal / Peter Leyland
Public law, Roč. -, č. October (2009), s. 675-681
ústavní právo

Kavanagh, Aileen
Judging the judges under the Human Rights Act:
Defence, disillusionment and the "war on terror" /
Aileen Kavanagh
Public law, Roč. -, č. April (2009), s. 287-304
ústavní právo
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Morgenthaler, Christoph
Die Verfassung der Republik Aserbaidischan Entwicklungslinien und Perspektiven / Gerd
Morgenthaler, Christian Heuser
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht, Roč. 69, č. 2 (2009), s. 365-396
ústavní právo

Lomnici, Zoltán
Anmerkung zur Verwaltungs- und
Finanzgerichtsbarkeit in Ungarn / Zoltán Lomnici
Jahrbuch für Ostrecht, Roč. 50, č. 2 (2009), s. 339346
ústavní právo
Malenovský, Jiří, 1950"Evropské nálezy" a mezinárodněprávní základy
práva ES/EU: Ústavní soud ČR i česká nauka
pokračují v zastřelování / Jiří Malenovský
Soudní rozhledy, Roč. 15, č. 8 (2009), s. 281-286
komunitární právo
ústavní právo
teorie práva

Nematov, A. R.
Zakon Respubliki Tadžikistan "O normativnych
pravovych aktach": prošloje, nastojaščeje i
buduščeje / A. R. Nematov
Gosudarstvo i pravo, Roč., č. 10 (2009), s. 60-64
ústavní právo
O´Brien, Nick
Ombudsmen and social rights adjudication / Nick
O´Brien
Public law, Roč. -, č. July (2009), s. 466-478
ústavní právo

Malenovský, Radek
Může prezident republiky odmítnout (odložit)
ratifikaci mezinárodní smlouvy? / Radek
Malenovský
Právní rozhledy, Roč. 17, č. 22 (2009), s. 812-821
ústavní právo

Pannick, David
"Better that a horse should have a voice in that
House [of Lords] than that a judge should" (Jeremy
Bentham): Replacing the Law Lords by a Supreme
Court / David Pannick
Public law, Roč. -, č. October (2009), s. 723-736
ústavní právo

Mandelbaum, Mark
Die Änderung der russischen Verfassung harmlose Korrektur oder "verfassungswidriges
Verfassungsrecht"? / Mark Mandelbaum
Jahrbuch für Ostrecht, Roč. 50, č. 2 (2009), s. 311328
ústavní právo

Petjukova, O. N.
Pravovoje soderžanije religioznoj svobody v
Rossiji: opyt, problemy, tendenciji / O. N.
Petjukova
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č.4 (2009), s. 23-28
ústavní právo

Maning, John F.
Federalism and the generality problem in
constitutional interpretation / John F. Maning
Harvard law review, Roč. 122, č. 8 (2009), s. 20042069
ústavní právo

Philippe, Xavier
Remarques critiques relatives au projet de loi
"portant adaptation du droit pénal français á ľ
institution de la Cour pénala internationale": la
réalité française de la lutte contre ľ impunité /
Xavier Philippe, Anne Desmarest
Revue française de droit constitutionnel, Roč. -, č.
81 (2010), s. 41-65
ústavní právo

McKeever, David
The Human Rights Act and anti-terrorism in the
United Kingdom: On great leap forward by
Parliament, but are the courts able to slow the
steady retreat that has followed? / David McKeever
Public law, Roč. -, č. January (2010), s. 110-139
ústavní právo

Pierre-Vantol, Benjamin
Autonomie politique et réforme statutaire en
Espagne: regards sur le "blindage des compétences"
autonomes dans le nouveau statut de la Catalogne /
Benjamin Pierre-Vantol
Revue française de droit constitutionnel, Roč. -, č.
81 (2010), s. 67-103
ústavní právo

Mikule, Vladimír, 1937Může Ústavní soud zrušit ústavní zákon? / Vladimír
Mikule
Jurisprudence, Roč. 19, č. 1 (2010), s. 18-23
ústavní právo
Mlsna, Petr, 1978Reflexe komunitárního práva v ústavách
středoevropských států / Petr Mlsna
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 16, č. 1
(2008), s. 22-30
komunitární právo
ústavní právo
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Rigel, Filip
Právní úprava některých proměnných volebního
systému jako faktor ovlivňující selekci kandidátů
uvnitř politických stran / Filip Rigel
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 285-293
ústavní právo

Syllová, Jindřiška, 1956Právní charakter irských záruk a ukončení ratifikace
Lisabonské smlouvy prezidentem republiky /
Jindřiška Syllová
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 3
(2009), s. 203-210
ústavní právo

Rumjancev, O. G.
K istoriji sozdanija Konstituciji Rossijskoj
Federaciji (sentjabr´-dekabr´1993g.) / O. G.
Rumjancev
Gosudarstvo i pravo, Roč., č. 12 (2009), s. 64-75
ústavní právo

Šimíček, Vojtěch, 1969Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen
Republik - Ausgewählte Probleme / Vojtěch
Šimíček
Jahrbuch für Ostrecht, Roč. 50, č. 2 (2009), s. 347371
ústavní právo

Sadovnikova, G. D.
Narodnoje predstaviteľstvo v sovremennoj Rossiji:
anachronizm ili perspektivnoje napravlenije
razvitija demokratiji? / G. D. Sadovnikova
Gosudarstvo i pravo, Roč., č. 10 (2009), s. 86-89
ústavní právo

Šrůtková, Jitka
Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu z pohledu
doktríny a judikatury / Jitka Šrůtková
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 17, č. 4
(2009), s. 293-301
ústavní právo

Sehnálek, David, 1979Aktuální otázky přednostní aplikace komunitárního
práva ve vztahu k Listině základních práv a
Lisabonské smlouvě / David Sehnálek
Právny obzor, Roč. 92, č. 6 (2009), s. 485-501
ústavní právo
evropské právo

Tomšej, Jakub
"Porcování medvěda": protiústavní deformace
řádné legislativní procedury? / Jakub Tomšej
Právní rozhledy, Roč. 17, č. 19 (2009), s. 702-706
ústavní právo
Tóthová, Katarína, 1940K vzájomnému vzťahu čl. 77 Ústavy a § 16 zákona
o samosprávnych krajoch / Katarína Tóthová
Právny obzor, Roč. 92, č. 3 (2009), s. 289-295
ústavní právo

Shah, Sangeeta
The impact of the Human Rights Act in the House
of Lords / Sangeeta Shah, Thomas Poole
Public law, Roč. -, č. April (2009), s. 347-371
ústavní právo

Trench, Alan
The Calman Commission and the Scotland´s
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