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Denkstein, Ondřej
Novela zákona o spotřebních daních k 1. lednu
2007 / Ondřej Denkstein
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 7
(2007), rubrika 15.6
finanční právo
daňové právo

autorské právo
Zapletal, Jiří
Několik poznámek k nové úpravě soudní
vynutitelnosti práv duševního vlastnictví / Jiří
Zapletal
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 20 (2006), s. 753-758
občanské právo hmotné
obchodní právo
autorské právo
právo duševního vlastnictví

Děrgel, Martin
Osvobozené příjmy právnických osob / Martin
Děrgel
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 32-41
finanční právo
daňové právo

daňové právo
Bachor, Vlastimil
Změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
ovlivňující daňové přiznání právnických osob za
zdaňovací roku 2006 / Vlastimil Bachor
Daně a finance, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 3-11
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Záloha včetně nebo bez daně z přidané hodnoty? /
Martin Děrgel
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 42-44
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Pokyn k dani z příjmů D-300 / Pavel Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 6
(2007), rubrika 2.1
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Přeplacení záloha a DPH / Martin Děrgel
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 1-7
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957DPH u prodeje použitého zboží, uměleckých děl,
sběratelských předmětů a starožitností / Václav
Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 5
(2007), s. 17-21
finanční právo
daňové právo

Dráb, Ondřej
Nový výkladový pokyn k zákonu o daních z příjmů
aneb D-300 versus D-190 / Ondřej Dráb
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 2-10
finanční právo
daňové právo
Gola, Petr, 1978Daňové zatížení ve světě / Petr Gola
Daně a finance, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 20-24
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957Osoby identifikované k dani / Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 18-23
finanční právo
daňové právo

Holubová, Olga
Nemovitosti v Šesté směrnici / Olga Holubová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 25-29
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957DPH ve zdravotnictví a sociální péči / Václav
Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 7
(2007), s. 21-24
finanční právo
daňové právo

Holubová, Olga
Nemovitosti v Šesté směrnici. (2.) / Olga Holubová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 5
(2007), s. 27-30
finanční právo
daňové právo

Čermáková, Hana
Sankce dle novely zákona o správě daní a poplatků
platné pro rok 2007 / Hana Čermáková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 3 (2007), s. 40-42
finanční právo
daňové právo
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Hudcová, Zdenka
Právní postavení a zdaňování neziskových
organizací v Rakousku / Zdenka Hudcová
Daně a finance, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 16-20
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Marokem /
Pavel Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 58-62
finanční právo
daňové právo

Kelblová, Helena
K pokynu D-300 / Helena Kelblová, Marcela
Aimová
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 24-25
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Zamezení dvojího zdanění / Pavel Kyselák
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 6
(2007), rubrika 11.9
finanční právo
daňové právo

Kout, Petr
Finanční pronájem a DPH / Petr Kout, Tomáš Líbal
Účetnictví, Roč. -, č. 3 (2007), s. 21-31
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Zahraniční příjmy tuzemců / Pavel Kyselák
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 11-17
finanční právo
daňové právo

Koutná, Alena
Daň dědická / Alena Koutná
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 45-47
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Zdaňování zahraničních příjmů / Pavel Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 3 (2007), s. 14-20
finanční právo
daňové právo

Koutná, Alena
Daň z převodu nemovitostí / Alena Koutná
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 3 (2007), s. 26-34
finanční právo
daňové právo

Líbal, Tomáš
Druhy dokladů a jejich náležitosti / Tomáš Líbal
Účetnictví, Roč. -, č. 4 (2007), s. 23-28
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Vratné obaly, uplatnění DPH na konci účetního
období nebo na konci kalendářního roku / Zdeněk
Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 9-12
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Společné zdanění manželů v daňovém přiznání za
rok 2006 / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 5-9
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
DPH u sociálního bydlení / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 5
(2007), s. 1-5
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Společné zdanění manželů v daňovém přiznání za
rok 2006. (2.) / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 8-11
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Místo plnění při poskytnutí služby v příkladech /
Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 7
(2007), s. 6-12
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Automobil na pracovní cestě zaměstnance a
podnikatele z hlediska daně z příjmů v roce 2007 /
Ivan Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 3 (2007), s. 46-51
finanční právo
daňové právo
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Machová, Helena
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok
2006 / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 13-14
finanční právo
daňové právo

Mikulecká, Mária
Daňové přiznání českého rezidenta s
mezinárodními příjmy / Mária Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 23-26
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Pohledávky v daňové evidenci / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 4-8
finanční právo
daňové právo

Mikulecká, Mária
Cizinec a jeho příjmy v ČR / Mária Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 7
(2007), s. 24-26
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Obchodní majetek a paušální výdaje / Helena
Machová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 50-52
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Praktická aplikace odpočtu daňové úspory u
neziskových subjektů – příspěvkových organizací /
Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 5
(2007), s. 13-16
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Daňové dopady zvýhodnění zaměstnanců v roce
2007 / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 7-11
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Zdaňování hlavní činnosti u příspěvkových
organizací / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 7
(2007), s. 16-20
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Pořízení auta na leasing, nebo na úvěr? / Helena
Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 7
(2007), s. 12-16
finanční právo
daňové právo

Nerudová, Danuše, 1979Zdaňování příjmů nerezidentů ze zdrojů na území
České republiky / Danuše Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 53-57
finanční právo
daňové právo

Marková, Hana, 1950Několik poznámek ke zdanění příjmů fyzických
osob za rok 2006 / Hana Marková
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 2 (2007), s. 22-28
finanční právo
daňové právo

Nerudová, Danuše, 1979Daňová správa v České republice / Danuše
Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 3 (2007), s. 35-39
finanční právo
daňové právo

Mikulecká, Mária
Daňové odpisy, aneb, Na co se v odpisech
zapomíná / Mária Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 5
(2007), s. 21-25
finanční právo
daňové právo

Nesnídal, Pavel
Metody odpisování v Německu a ČR / Pavel
Nesnídal
Daně a finance, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 20-21
finanční právo
daňové právo
Nesnídal, Pavel
Daň z obratu v Německu a změna její sazby k 1.
lednu 2007 / Pavel Nesnídal
Daně a finance, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 18-20
finanční právo
daňové právo
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Sedláková, Eva, 1949Pořizování, provozování a vyřazování hmotného
majetku z hlediska daně z příjmů. [1] / Eva
Sedláková
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 19-23
finanční právo
daňové právo

Nigrin, Jiří
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a
slevy na dani / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 5
(2007), s. 34-37
finanční právo
daňové právo
Nigrin, Jiří
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a
slevy na dani. (2.) / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 32-36
finanční právo
daňové právo

Slintáková, Barbora
Optimalizace daňové povinnosti studenta z příjmů
ze závislé činnosti v roce 2006 / Barbora
Slintáková, Jan Široký
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 19-24
finanční právo
daňové právo

Pomyje, Josef
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za
zdaňovací období započatá v roce 2006 / Josef
Pomyje
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 28-34
finanční právo
daňové právo

Straková, Hana
Plnění uskutečněná na základě komisionářské
smlouvy z pohledu daně z přidané hodnoty / Hana
Straková
Účetnictví, Roč. -, č. 1 (2007), s. 38-43
finanční právo
daňové právo

Rylová, Zuzana, 1956Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
rok 2006 / Zuzana Rylová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč.-, č. 4
(2007), rubrika 2.12
finanční právo
daňové právo

Straková, Hana
Mýtné a daň z přidané hodnoty / Hana Straková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 3 (2007), s. 24-25
finanční právo
daňové právo
Straková, Hana
Mýtné z hlediska DPH / Hana Straková
Účetnictví, Roč. -, č. 4 (2007), s. 33-34
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Nový pokyn k dani z příjmů D-300 / Eva Sedláková
Účetnictví, Roč. -, č. 1 (2007), s. 43-52
finanční právo
daňové právo

Špád, Martin
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok
2006 / Martin Špád
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 5
(2007), rubrika 2.13
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Technické zhodnocení hmotného a nehmotného
majetku z hlediska daně z příjmů / Eva Sedláková
Účetnictví, Roč. -, č. 3 (2007), s. 39-46
finanční právo
daňové právo

Šretr, Vladimír
Úroky z prodlení a posečkání od roku 2007 nově /
Vladimír Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 1-4
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Obchodní majetek při přechodu z daňové evidence
na uplatňování paušálních výdajů / Eva Sedláková
Účetnictví, Roč. -, č. 4 (2007), s. 14-17
finanční právo
daňové právo
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Šretr, Vladimír
Příjmy a výdaje z pronájmu a majetek / Vladimír
Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 1-4
finanční právo
daňové právo

finanční právo

Šretr, Vladimír
Lhůty v daňovém řízení / Vladimír Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 7
(2007), s. 1-5
finanční právo
daňové právo

Bachor, Vlastimil
Změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
ovlivňující daňové přiznání právnických osob za
zdaňovací roku 2006 / Vlastimil Bachor
Daně a finance, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 3-11
finanční právo
daňové právo

Regionální operační programy : odráží specifické
podmínky každého regionu soudržnosti
Obec a finance, Roč. 11, č. 1 (2007), s. 26-27
finanční právo
rozpočtové právo

Šrotýř, Josef
Mlčenlivost dle ZSDP ve vztahu k řízení o náhradě
škody / Josef Šrotýř
Daně a finance, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 22-23
finanční právo
daňové právo

Běhounek, Pavel, 1964Pokyn k dani z příjmů D-300 / Pavel Běhounek
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 6
(2007), rubrika 2.1
finanční právo
daňové právo

Šrotýř, Josef
Postoupení věci pro nepříslušnost v daňovém a
správním řízení / Josef Šrotýř
Daně a finance, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 17-18
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957DPH u prodeje použitého zboží, uměleckých děl,
sběratelských předmětů a starožitností / Václav
Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 5
(2007), s. 17-21
finanční právo
daňové právo

Vrána, Petr
Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2006 / Petr Vrána
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 35-38
finanční právo
daňové právo

Benda, Václav, 1957Osoby identifikované k dani / Václav Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 18-23
finanční právo
daňové právo

dějiny

Benda, Václav, 1957DPH ve zdravotnictví a sociální péči / Václav
Benda
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 7
(2007), s. 21-24
finanční právo
daňové právo

Puchovský, Ján
Inkské trestné právo / J. Puchovský
Právny obzor, Roč. 89, č. 4 (2006), s. 371-381
trestní právo
právní dějiny
dějiny -- Peru -- Incká říše
devizové právo

Čermáková, Hana
Sankce dle novely zákona o správě daní a poplatků
platné pro rok 2007 / Hana Čermáková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 3 (2007), s. 40-42
finanční právo
daňové právo

Grúň, Lubomír, 1949K vymezení obchodní a neobchodní oblasti
devizového hospodářství z pohledu devizových
předpisů před dvaceti lety / Lubomír Grúň
Právník, Roč. 146, č. 4 (2007), s. 392-406
finanční právo
devizové právo
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Denkstein, Ondřej
Novela zákona o spotřebních daních k 1. lednu
2007 / Ondřej Denkstein
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 7
(2007), rubrika 15.6
finanční právo
daňové právo

Grabmüllerová, Daniela
Podpora bydlení v roce 2007 / Daniela
Grabmüllerová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 27-32
finanční právo
rozpočtové právo

Děrgel, Martin
Osvobozené příjmy právnických osob / Martin
Děrgel
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 32-41
finanční právo
daňové právo

Grúň, Lubomír, 1949K vymezení obchodní a neobchodní oblasti
devizového hospodářství z pohledu devizových
předpisů před dvaceti lety / Lubomír Grúň
Právník, Roč. 146, č. 4 (2007), s. 392-406
finanční právo
devizové právo

Děrgel, Martin
Záloha včetně nebo bez daně z přidané hodnoty? /
Martin Děrgel
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 42-44
finanční právo
daňové právo

Holubová, Olga
Nemovitosti v Šesté směrnici / Olga Holubová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 25-29
finanční právo
daňové právo

Děrgel, Martin
Přeplacení záloha a DPH / Martin Děrgel
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 1-7
finanční právo
daňové právo

Holubová, Olga
Nemovitosti v Šesté směrnici. (2.) / Olga Holubová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 5
(2007), s. 27-30
finanční právo
daňové právo

Dráb, Ondřej
Nový výkladový pokyn k zákonu o daních z příjmů
aneb D-300 versus D-190 / Ondřej Dráb
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 2-10
finanční právo
daňové právo

Hudcová, Zdenka
Právní postavení a zdaňování neziskových
organizací v Rakousku Zdenka Hudcová
Daně a finance, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 16-20
finanční právo
daňové právo

Eliáš, Antonín
Evropské peníze do měst a obcí / Antonín Eliáš
Obec a finance, Roč. 11, č. 1 (2007), s. 12-13
finanční právo
rozpočtové právo

Kameníčková, Věra
Výdaje územní samosprávy : rozdílnost krajů se
neodráží ve výdajích na obyvatele / Věra
Kameníčková
Obec a finance, Roč. 11, č. 1 (2007), s. 22-25
finanční právo
rozpočtové právo

Eliáš, Antonín
Blíží se změna financování? : cílem obcí a měst
zůstává posílení finanční nezávislosti / Antonín
Eliáš
Obec a finance, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 12-15
finanční právo
rozpočtové právo

Kelblová, Helena
K pokynu D-300 / Helena Kelblová, Marcela
Aimová
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 24-25
finanční právo
daňové právo

Gola, Petr, 1978Daňové zatížení ve světě / Petr Gola
Daně a finance, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 20-24
finanční právo
daňové právo
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Kyselák, Pavel
Zahraniční příjmy tuzemců / Pavel Kyselák
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 11-17
finanční právo
daňové právo

Kout, Petr
Finanční pronájem a DPH / Petr Kout, Tomáš Líbal
Účetnictví, Roč. -, č. 3 (2007), s. 21-31
finanční právo
daňové právo
Koutná, Alena
Daň dědická / Alena Koutná
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 45-47
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Zdaňování zahraničních příjmů / Pavel Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 3 (2007), s. 14-20
finanční právo
daňové právo

Koutná, Alena
Daň z převodu nemovitostí / Alena Koutná
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 3 (2007), s. 26-34
finanční právo
daňové právo

Líbal, Tomáš
Druhy dokladů a jejich náležitosti / Tomáš Líbal
Účetnictví, Roč. -, č. 4 (2007), s. 23-28
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
Vratné obaly, uplatnění DPH na konci účetního
období nebo na konci kalendářního roku / Zdeněk
Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 9-12
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Společné zdanění manželů v daňovém přiznání za
rok 2006 / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 5-9
finanční právo
daňové právo
Macháček, Ivan
Společné zdanění manželů v daňovém přiznání za
rok 2006. (2.) / Ivan Macháček
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 8-11
finanční právo
daňové právo

Kuneš, Zdeněk
DPH u sociálního bydlení / Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 5
(2007), s. 1-5
finanční právo
daňové právo
Kuneš, Zdeněk
Místo plnění při poskytnutí služby v příkladech /
Zdeněk Kuneš
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 7
(2007), s. 6-12
finanční právo
daňové právo

Macháček, Ivan
Automobil na pracovní cestě zaměstnance a
podnikatele z hlediska daně z příjmů v roce 2007 /
Ivan Macháček
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 3 (2007), s. 46-51
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Marokem /
Pavel Kyselák
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 58-62
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok
2006 / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 13-14
finanční právo
daňové právo

Kyselák, Pavel
Zamezení dvojího zdanění / Pavel Kyselák
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 6
(2007), rubrika 11.9
finanční právo
daňové právo
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Morávek, Zdeněk
Praktická aplikace odpočtu daňové úspory u
neziskových subjektů – příspěvkových organizací /
Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 5
(2007), s. 13-16
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Pohledávky v daňové evidenci / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 4-8
finanční právo
daňové právo
Machová, Helena
Obchodní majetek a paušální výdaje / Helena
Machová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 50-52
finanční právo
daňové právo

Morávek, Zdeněk
Zdaňování hlavní činnosti u příspěvkových
organizací / Zdeněk Morávek
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 7
(2007), s. 16-20
finanční právo
daňové právo

Machová, Helena
Daňové dopady zvýhodnění zaměstnanců v roce
2007 / Helena Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 7-11
finanční právo
daňové právo

Musílek, Petr, 1965Integrované modely dohledu nad finančním trhem /
Petr Musílek
Bankovnictví, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 22-23
finanční právo
finanční trhy

Machová, Helena
Pořízení auta na leasing, nebo na úvěr? / Helena
Machová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 7
(2007), s. 12-16
finanční právo
daňové právo

Nejezchleb, Zdeněk
Typové problémy při přezkoumávání hospodaření
nakládání s majetkem obcí / Zdeněk Nejezchleb
Obec a finance, Roč. 11, č. 1 (2007), s. 56-57
finanční právo
rozpočtové právo

Marková, Hana, 1950Několik poznámek ke zdanění příjmů fyzických
osob za rok 2006 / Hana Marková
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 2 (2007), s. 22-28
finanční právo
daňové právo

Nejezchleb, Zdeněk
Typové problémy při přezkoumávání hospodaření nakládání s pohledávkami / Zdeněk Nejezchleb
Obec a finance, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 54-55
finanční právo
rozpočtové právo

Mikulecká, Mária
Daňové odpisy, aneb, Na co se v odpisech
zapomíná / Mária Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 5
(2007), s. 21-25
finanční právo
daňové právo

Nerudová, Danuše, 1979Zdaňování příjmů nerezidentů ze zdrojů na území
České republiky / Danuše Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 53-57
finanční právo
daňové právo
Nerudová, Danuše, 1979Daňová správa v České republice / Danuše
Nerudová
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 3 (2007), s. 35-39
finanční právo
daňové právo

Mikulecká, Mária
Daňové přiznání českého rezidenta s
mezinárodními příjmy / Mária Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 23-26
finanční právo
daňové právo

Nesnídal, Pavel
Metody odpisování v Německu a ČR / Pavel
Nesnídal
Daně a finance, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 20-21
finanční právo
daňové právo

Mikulecká, Mária
Cizinec a jeho příjmy v ČR / Mária Mikulecká
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 7
(2007), s. 24-26
finanční právo
daňové právo
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Sedláková, Eva, 1949Pořizování, provozování a vyřazování hmotného
majetku z hlediska daně z příjmů. [1] / Eva
Sedláková
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 19-23
finanční právo
daňové právo

Nesnídal, Pavel
Daň z obratu v Německu a změna její sazby k 1.
lednu 2007 / Pavel Nesnídal
Daně a finance, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 18-20
finanční právo
daňové právo
Nigrin, Jiří
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a
slevy na dani / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 5
(2007), s. 34-37
finanční právo
daňové právo

Scholz, Petr
Zákon o finančním arbitrovi a způsoby
mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých při
převodu finančních prostředků ve vybraných
státech s vyspělým bankovním průmyslem. [1] /
Petr Scholz
Daně a finance, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 111-16
finanční právo
finanční trhy

Nigrin, Jiří
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a
slevy na dani. (2.) / Jiří Nigrin
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 32-36
finanční právo
daňové právo

Slintáková, Barbora
Optimalizace daňové povinnosti studenta z příjmů
ze závislé činnosti v roce 2006 / Barbora
Slintáková, Jan Široký
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 19-24
finanční právo
daňové právo

Pomyje, Josef
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za
zdaňovací období započatá v roce 2006 / Josef
Pomyje
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 28-34
finanční právo
daňové právo

Straková, Hana
Plnění uskutečněná na základě komisionářské
smlouvy z pohledu daně z přidané hodnoty / Hana
Straková
Účetnictví, Roč. -, č. 1 (2007), s. 38-43
finanční právo
daňové právo

Rylová, Zuzana, 1956Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
rok 2006 / Zuzana Rylová
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč.-, č. 4
(2007), rubrika 2.12
finanční právo
daňové právo

Straková, Hana
Mýtné a daň z přidané hodnoty / Hana Straková
Daně a právo v praxi, Roč. 12, č. 3 (2007), s.24-25
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Nový pokyn k dani z příjmů D-300 / Eva Sedláková
Účetnictví, Roč. -, č. 1 (2007), s. 43-52
finanční právo
daňové právo

Straková, Hana
Mýtné z hlediska DPH / Hana Straková
Účetnictví, Roč. -, č. 4 (2007), s. 33-34
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Technické zhodnocení hmotného a nehmotného
majetku z hlediska daně z příjmů / Eva Sedláková
Účetnictví, Roč. -, č. 3 (2007), s. 39-46
finanční právo
daňové právo

Špád, Martin
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok
2006 / Martin Špád
Praktický poradce v daňových otázkách, Roč. -, č. 5
(2007), rubrika 2.13
finanční právo
daňové právo

Sedláková, Eva, 1949Obchodní majetek při přechodu z daňové evidence
na uplatňování paušálních výdajů / Eva Sedláková
Účetnictví, Roč. -, č. 4 (2007), s. 14-17
finanční právo
daňové právo
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Scholz, Petr
Zákon o finančním arbitrovi a způsoby
mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých při
převodu finančních prostředků ve vybraných
státech s vyspělým bankovním průmyslem. [1] /
Petr Scholz
Daně a finance, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 111-16
finanční právo
finanční trhy

Šretr, Vladimír
Úroky z prodlení a posečkání od roku 2007 nově /
Vladimír Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 3
(2007), s. 1-4
finanční právo
daňové právo
Šretr, Vladimír
Příjmy a výdaje z pronájmu a majetek / Vladimír
Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 4
(2007), s. 1-4
finanční právo
daňové právo

forenzní psychologie
Spurný, Joža, 1947Quo vadis kriminalistická psychologie / Joža
Spurný
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 257-262
trestní právo
kriminalistika
forenzní psychologie

Šretr, Vladimír
Lhůty v daňovém řízení / Vladimír Šretr
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 7
(2007), s. 1-5
finanční právo
daňové právo

komunitární právo

Šrotýř, Josef
Mlčenlivost dle ZSDP ve vztahu k řízení o náhradě
škody / Josef Šrotýř
Daně a finance, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 22-23
finanční právo
daňové právo

Bohůnová, Petra
Doručování v komunitárním styku ve světle
judikatury Evropského soudního dvora / Petra
Bohůnová
Právní fórum, Roč. 3, č. 10 (2006), s. 354-358
občanské právo procesní
komunitární právo

Šrotýř, Josef
Postoupení věci pro nepříslušnost v daňovém a
správním řízení / Josef Šrotýř
Daně a finance, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 17-18
finanční právo
daňové právo

Čakrt, František
Nástin komunitarizace v rámci III pilíře / František
Čakrt
Trestněprávní revue, Roč. 6, č. 1 (2007), s. 4-12
trestní právo
komunitární právo

Vrána, Petr
Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2006 / Petr Vrána
Finanční, daňový a účetní bulletin, Roč. 15, č. 1
(2007), s. 35-38
finanční právo
daňové právo

Handrlica, Jakub
Právní moc správního aktu, presumpce jeho
správnosti a jeho nesoulad s komunitárním právem
/ Jakub Handrlica
Jurisprudence, Roč. 15, č. 8 (2006), s. 19-29
správní právo
komunitární právo

finanční trhy

Kovács, György, právník
Vliv evropského práva na ústavní právo členských
států EU – spolupráce národních jurisdikcí s EU =
Impact of European law on national constitutional
laws - cooperation of national and European
jurisdictions / György Kovács
Mezinárodní a srovnávací právní revue, Roč. 5, č.
15 (2005), s. 41-53, 27-40
ústavní právo
komunitární právo

Musílek, Petr, 1965Integrované modely dohledu nad finančním trhem /
Petr Musílek
Bankovnictví, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 22-23
finanční právo
finanční trhy
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Harbort, Stephan
Geographische Verhaltensmuster bei SerienSexualmördern : ein Beitrag zur Optimierung des
räumlich ausgerichteten Täterverhaltens bei
operativen Fallanalysen / von Stephan Harbort
Kriminalistik, Roč. 60, č. 12 (2006), s. 737-747
trestní právo
kriminalistika
kriminologie

Repík, Bohumil, 1928Musí být řízení o přezkoumání zákonnosti vazby
podle čl. 5 odst. 4 EÚLP veřejné? : (k rozsudku
ESLP Reinprecht v. Rakousko z 15.11. 2005) /
Bohumil Repík
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 6 (2006), s. 38-40
trestní právo
komunitární právo
Safferling, Christoph J.M., 1971Die Abgrenzung zwischen strafloser Vorbereitung
und starfbarem Versuch im deutschen,
europäischen und im Völkerstrafrecht / Christoph J.
M. Safferling
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft,
Roč. 118, č. 3 (2006), s. 682-716
trestní právo
komunitární právo
mezinárodní právo veřejné

Hlaváček, Jan, 1949Čtrnáct krajů a kriminalistická technika / Jan
Hlaváček
Kriminalistický sborník, Roč. 50, č. 5 (2006), s. 35, 70-71
kriminalistika
Hrebíková, Vladimíra
Sexuálne deviácie - ich druhy, charakteristika a
vplyv na páchanie trestných činov / Vladimíra
Hrebíková
Justičná revue, Roč. 58, č. 6-7 (2006), s. 975-980
kriminalistika

Šlosarčík, Ivo, 1974Judikatura ESD a trestní právo: Euro- Nemesis či
Euro-přímluvce? / Ivo Šlosarčík
Jurisprudence, Roč. 15, č. 2 (2006), s. 45-49
trestní právo
komunitární právo

Hunsicker, Ernst
Marken- und Produktpiraterie : feindliche
Globalisierungsphänome mit gefährlichen Folgen /
von Ernst Hunsicker
Kriminalistik, Roč. 61, č. 1 (2007), s. 25-30
trestní právo
kriminalistika
právo průmyslového vlastnictví

konkurz a vyrovnání
Aktivní věcná legitimace správce konkursní
podstaty, který sepsal sporné nemovitosti do
soupisu konkursní podstaty jako první, k podání
žaloby o vyloučení týchž nemovitostí z konkursní
podstaty jiného úpadce / Nejvyšší soud ČR
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 24 (2006), s. 899-901
občanské právo procesní
konkurz a vyrovnání
kriminalistika

Nejedlík, Jiří
Kriminalita týkající se pohonných hmot / Jiří
Nejedlík
Kriminalistický sborník, Roč. 50, č. 5 (2006), s. 2325
kriminalistika

Interaktivní zubní kříž pro potřeby identifikace
osob / Taťjana Dostálová ...[et al.]
Kriminalistický sborník, Roč. 50, č. 5 (2006), s. 3841
kriminalistika

Planka, Bohumil
Stopa a kriminalistická stopa versus důkaz a
kriminalistický důkaz / Bohumil Planka
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 267-274
kriminalistika

Frk, Pavel
Důkaz znaleckým posudkem ve správním řízení /
Pavel Frk
Kriminalistický sborník, Roč. 50, č. 5 (2006), s. 3337
kriminalistika
správní právo

Protivinský, Miroslav, 1924Pro jaký výklad rekognice (§ 104b TrŘ) se máme
angažovat? / Miroslav Protivinský
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 263-266
trestní právo
kriminalistika

11

kriminologie

Schell, Thomas
Die Bekämpfung der Internet-Kriminalität im Land
Brandenburg / Thomas Schell
Neue Justiz, Roč. 60, č. 10 (2006), s. 437-440
trestní právo
kriminalistika

Füllgrabe, Uwe
Der Zusammenhang zwischen Verkehrsdelinquenz
und Kriminalitätsbereitschaft / von Uwe Füllgrabe
Kriminalistik, Roč. 61, č. 1 (2007), s. 41-46
trestní právo
kriminologie

Smetana, Marek
Steganografie / Marek Smetana, Petr Penkala
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 246-251
trestní právo
kriminalistika

Harbort, Stephan
Geographische Verhaltensmuster bei SerienSexualmördern : ein Beitrag zur Optimierung des
räumlich ausgerichteten Täterverhaltens bei
operativen Fallanalysen / von Stephan Harbort
Kriminalistik, Roč. 60, č. 12 (2006), s. 737-747
trestní právo
kriminalistika
kriminologie

Spurný, Joža, 1947Quo vadis kriminalistická psychologie / Joža
Spurný
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 257-262
trestní právo
kriminalistika
forenzní psychologie

Juzichanova, E. G.
Tendencii i zakonomernosti prestupnosti v
sub"jektach Rossijskoj Federacii / E.G. Juzichanova
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 8 (2006), s. 62-68
trestní právo
kriminologie -- Ruská federace

Straus, Jiří, 1954Příspěvek k určení stáří latentních
daktyloskopických stop / Jiří Straus, Petr Hlavín
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 275-291
kriminalistika

Killias, Martin
Prévenir la violence par la répression pénale? : le
potentiel et les limites du droit pénal / Martin
Killias
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Roč. 124,
č. 4 (2006), s. 374-387
trestní právo
kriminologie

Straus, Jiří, 1954Historie kriminalistickotechnické metody trasologie / Jiří Straus, František Vavera
Kriminalistický sborník, Roč. 50, č. 5 (2006), s. 4952
kriminalistika
Šamalík, Josef
Tuneláři / Josef Šamalík
Kriminalistický sborník, Roč. 50, č. 5 (2006), s. 612
kriminalistika

Meško, Gorazd
Polizei und private Sicherheitsdienste in Slowenien
: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung / von
Meško Gorazd, Andrej Sotlar und Helmut Kury
Kriminalistik, Roč. 61, č. 1 (2007), s. 31-40
trestní právo
kriminologie -- Slovinsko

Trapečar, Matej
Sichtbarmachung von Fingerabdrücken auf
menschlicher Haut / von Matej Trapečar, Jože
Balažic und Katja Drobnič
Kriminalistik, Roč. 61, č. 1 (2007), s. 47-51
trestní právo
kriminalistika

Płatek Monika
Granice racjonalnej polityki karnej i penitencjarnej
/ Monika Płatek
Państwo i prawo, Roč. 61, č. 9 (2006), s. 28-43
kriminologie

Wieczorek, Arnold
Der Sexualtäter und sein Motiv : ein
multifaktorielles Modell zur Erfassung der
Antriebsmotivation / Arnold Wieczorek
Kriminalistik, Roč. 60, č. 12 (2006), s. 748-753
trestní právo
kriminalistika
soudní psychiatrie

Švydkij, V. G.
Kara - kačestvo ugolovnogo nakazanija / V.G.
Švydkij
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 4 (2006), s. 21-28
trestní právo
kriminologie
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Jenkins, David
The European legal tradition against torture and
implementation of Article 3 of the European
Convention on Human Rights / David Jenkins
Public law, Roč. -, č. spring (2007), s. 15-22
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Tangijev, B. B.
Ekokriminologija i jeje naučno-ponjatijnyj apparat /
B.B. Tangijev
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 4 (2006), s. 107-110
trestní právo
kriminologie
mezinárodní právo veřejné

Klečková, Renáta, 1978Nepolitický čin: extradice, azyl / Renáta Klečková
Právník, Roč. 145, č. 5 (2006), s. 546-567
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Berthotyová, Elena
Medzinárodný systém ľudských práv a utečenecké
právo / Elena Berthotyová
Justičná revue, Roč. 58, č. 3 (2006), s. 481-497
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kosačev, K. I.
Mesto i rol' meždunarodnogo prava v bor'be s
ugrozami jadernogo terrorizma / K.I. Kosačev
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 11 (2006), s. 62-69
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Bílková, Veronika, 1975Zamyšlení nad rozsudky Soudu prvního stupně ES
o zmrazení finančních prostředků jednotlivců
podezřelých z podpory terorismu / Veronika
Bílková
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 93-101
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kratochvíl, Jan
Humanitární intervence v současném mezinárodním
právu / Jan Kratochvíl
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. -, č. 3
(2005), s. 119-143
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Bílková, Veronika, 1975Preemptivní a preventivní sebeobrana z pohledu
mezinárodního práva / Veronika Bílková
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. -, č. 3
(2005), s. 77-118
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kravčuk, N. V.
Konvencija o pravach rebenka OON kak instrument
zaščity semejnych prav rebenka v Rossii / N.V.
Kravčuk
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 4 (2006), s. 48-53
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
rodinné právo -- Ruská federace

Caban, Pavel
Rozhodnutí Sněmovny lordů o imunitě cizích států
a jejich úředníků vůči civilním žalobám o náhradu
újmy způsobené zločinem mučení / Pavel Caban
Jurisprudence, Roč. 15, č. 7 (2006), s. 63-69
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Ondřej, Jan, 1960Mezinárodní regulace obchodování s konvečními
zbraněmi / Jan Ondřej
Právník, Roč. 146, č. 2 (2007), s. 153-172
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Fuchs, Jiří
Mezinárodní soudní dvůr v říši války a za zdí / Jiří
Fuchs
Právník, Roč. 145, č. 12 (2006), s. 1469-1485
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Ondřej, Jan, 1960Odzbrojení počátku 21. století - vzestup a pád / Jan
Ondřej
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. -, č. 3
(2005), s. 47-76
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Hýbnerová, Stanislava, 1939Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP)
a evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP)
EU: výzvy, možnosti a meze / Stanislava
Hýbnerová
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. -, č. 3
(2005), s. 145-173
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
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Liška, Petr
Některé právní aspekty ochrany spotřebitele ve
smlouvě o běžném účtu / Petr Liška
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 81-88
občanské právo
závazkové právo

Pietraś, Marek
Ukraina i NATO w pozimnowojennym środowisku
bezpieczeństwa / Marek Pietraś
Sprawy miedzynarodowe, Roč. 59, č. 4 (2006), s.
43-61
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Rubanov, A. A.
Vzaimosvjaz' graždanskogo prava Rossii i
meždunarodnogo kosmičeskovo prava: voprosy
teorii / A.A. Rubanov
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 4 (2006), s. 61-68
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
občanské právo -- Ruská federace

Ribičič, Ciril
O primerih Broniowski in Blečić pred ESČP v
Strasbourgu / Ciril Ribičič
Pravnik, Roč. 61, č. 9-10 (2006), s. 695-714
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
Rubanov, A. A.
Vzaimosvjaz' graždanskogo prava Rossii i
meždunarodnogo kosmičeskovo prava: voprosy
teorii / A.A. Rubanov
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 4 (2006), s. 61-68
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
občanské právo -- Ruská federace

občanské právo hmotné
Souběh úmyslu zkrátit věřitele a plnění dlužníkova
závazku vůči třetí osobě. Odporovatelnost úkonů
mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou / Nejvyšší
soud ČR
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 74-77
občanské právo hmotné

Safferling, Christoph J.M., 1971Die Abgrenzung zwischen strafloser Vorbereitung
und starfbarem Versuch im deutschen,
europäischen und im Völkerstrafrecht / Christoph J.
M. Safferling
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft,
Roč. 118, č. 3 (2006), s. 682-716
trestní právo
komunitární právo
mezinárodní právo veřejné

Právo na odpověď v periodickém tisku : usnesení
Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 5. 2006, sp. zn. 30
Cdo 861/2005 / Nejvyšší soud ČR
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 19 (2006), s. 718-719
občanské právo hmotné
Nakládání zdravotnického zařízené s genetickým
materiálem a ochrana osobnosti / Nejvyšší soud ČR
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 19 (2006), s. 719-721
občanské právo hmotné
zdravotnické právo

Šturma, Pavel, 1963Lze vynucovat některé mezinárodní závazky za
použití síly? / Pavel Šturma
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. -, č. 3
(2005), s. 9-45
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Určení práva ke spoluvlastnickému podílu žalobce
ve vztahu k určení spoluvlastnických podílů
žalovaných / Nejvyšší soud ČR
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 20 (2006), s. 759-762
občanské právo hmotné

občanské právo

Adámková, Kateřina, 1974Spolkové právo v návrhu nového občanského
zákoníku ve světle švýcarské právní úpravy. (Část
III.) / Kateřina Ronovská, Robert Cholenský
Právní fórum, Roč. 3, č. 11 (2006), s. 71-76 přílohy
VIA IURIS IV
občanské právo hmotné -- Švýcarsko

Gabrišová, Veronika
Rozhodování policie o vykázání ze společného
obydlí a správní řád / Veronika Gabrišová
Správní právo, Roč. 39, č. 8 (2006), s. 486-498
správní právo
občanské právo

Brabec, Stanislav
Poznámky a omezení dispozičního práva / Stanislav
Brabec
Právní rádce, Roč. 14, č. 7 (2006), s. 12-23
občanské právo hmotné

Handrlica, Jakub
Tak zvaná zákonná věcná břemena a věcná
břemena podle občanského práva / Jakub Handrlica
Správní právo, Roč. 39, č. 8 (2006), s. 453-485
správní právo
občanské právo
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Zapletal, Jiří
Několik poznámek k nové úpravě soudní
vynutitelnosti práv duševního vlastnictví / Jiří
Zapletal
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 20 (2006), s. 753-758
občanské právo hmotné
obchodní právo
autorské právo
právo duševního vlastnictví

Černý, Petr
Odstoupení od smlouvy a ochrana dobré víry nejen
v BGB / Petr Černý
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 1 (2007), s. 28-31
občanské právo hmotné -- Německo
Fiala, Josef, 1953A comment on the re-codification of the civil law /
Josef Fiala
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 4
(2006), s. 355-357
občanské právo hmotné

občanské právo procesní
Okamžik doručení telefaxového podání soudu /
Vrchní soud v Praze
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 77-78
občanské právo procesní

Lotrasy, Pavel
Ještě k rozhodování a nerozhodování ve věcech
katastru nemovitostí / Pavel Lotrasy
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 22 (2006), s. 829-832
občanské právo hmotné

Poučení o právu na ustanovení právního zástupce /
Nejvyšší soud ČR
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 20 (2006), s. 758-759
občanské právo procesní

Pěcha, František
Budoucí právní úprava vlastnického práva k
nemovitostem / František Pěcha
Právní rádce, Roč. 14, č. 7 (2006), s. 25-26
občanské právo hmotné

Ke změně výroku směnečného platebního rozkazu
o nákladech řízení. K odměně za zastupování
advokátem v řízení v jednom stupni / Vrchní soud v
Olomouci
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 22 (2006), s. 837-838
občanské právo procesní

Pelikánová, Irena, 1949Návrh občanskoprávní kodifikace z pohledu soudce
soudu Evropských společenství / Irena Pelikánová
Právní fórum, Roč. 3, č. 10 (2006), s. 341-354
občanské právo hmotné

Aktivní věcná legitimace správce konkursní
podstaty, který sepsal sporné nemovitosti do
soupisu konkursní podstaty jako první, k podání
žaloby o vyloučení týchž nemovitostí z konkursní
podstaty jiného úpadce / Nejvyšší soud ČR
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 24 (2006), s. 899-901
občanské právo procesní
konkurz a vyrovnání

Sokolovski, Irakli
Analýza klasického paradigmatu uzavírání smluv /
Irakli Sokolovski
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 24 (2006), s. 887-892
občanské právo hmotné
Telec, Ivo, 1959Přirozené právo osobnostní a jeho státní ochrana /
Ivo Telec
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 1 (2007), s. 1-10
občanské právo hmotné

Bohůnová, Petra
Doručování v komunitárním styku ve světle
judikatury Evropského soudního dvora / Petra
Bohůnová
Právní fórum, Roč. 3, č. 10 (2006), s. 354-358
občanské právo procesní
komunitární právo

Tobeš, Zdeněk
Culpa in contrahendo / Zdeněk Tobeš
Právní rádce, Roč. 15, č. 1 (2007), s. 16-23
občanské právo hmotné

Horák, Pavel
Evropský platební rozkaz a jeho role v českém
civilním procesu / Pavel Horák, Marta Zavadilová
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 22 (2006), s. 803-810
občanské právo procesní

Vrcha, Pavel, 1966Převod nemovitostí, které mají charakter
příslušenství nemovitosti hlavní / Pavel Vrcha
Právní rádce, Roč. 14, č. 10 (2006), s. 28-30
občanské právo hmotné

Ištvánek, František, 1953Quo vadis, dvojinstanční zásado… / František
Ištvánek, Jiří Spáčil
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 20 (2006), s. 727-730
občanské právo procesní

15

Bejček, Josef, 1952Regulace a soutěž / Josef Bejček
Právní fórum, Roč. 4, č. 3 (2007), s. 87-93
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Kießling, Erik
Die Teilklage nach einem Mahnverfahren / Erik
Kießling
Zeitschrift für Zivilprozess, Roč. 119, č. 4 (2006), s.
447-461
občanské právo procesní

Bernášek, Michal, 1973Veřejné zakázky malého rozsahu / Michal
Bernášek, Matěj Vácha
Právní rádce, Roč. 15, č. 1 (2007), s. 42-46
obchodní právo

Kloster-Harz, Doris
Das Süddeutsche Familienschiedsgericht / Doris
Kloster-Harz
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 54,
č. 2 (2007), s. 99-100
občanské právo procesní
rodinné právo

Csach, Kristián
Vzťah odchylných dojednání a (všeobecných)
obchodných podmienok. [I. čásť], Príspevok k §
273 ods. 2 Obchodného zákonníka / Kristián Csach
Justičná revue, Roč. 58, č. 2 (2006), s. 274-281
obchodní právo -- Slovensko
závazkové právo

Lisse, Luděk
Postavení stálých rozhodčích soudů / Luděk Lisse
Právní rádce, Roč. 14, č. 10 (2006), s. 31-36
občanské právo procesní

Čech, Petr, 1975Péče řádného hospodáře a povinnost loajality / Petr
Čech
Právní rádce, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 4-16
obchodní právo
obchodní společnosti

Lüttmann, Ruth
Notarielle Beurkundung von
Schiedsvereinbarungen? / Ruth Lüttmann, Michael
Breyer
Zeitschrift für Zivilprozess, Roč. 119, č. 4 (2006), s.
475-486
občanské právo procesní

Dědič, Jan, 1952Malá, ale významná novela zákona o účetnictví /
Jan Dědič
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 4 (2007), s. II
obchodní právo

Rakovský, Adam
Ustanovení § 107a OSŘ a (ne)možnost jeho
aplikace / Adam Rakovský
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 22 (2006), s. 825-828
občanské právo procesní

Holešínský, Petr
Opční akciové programy / Petr Holešínský,
Michaela Šurmanová
Právní rádce, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 22-27
obchodní právo
obchodní společnosti

Spangenberg, Ernst
Die Vollstreckungsfähigkeit von
Umgangsregelungen / Ernst Spangenberg
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 54,
č. 1 (2007), s. 13-15
občanské právo procesní
rodinné právo

Jakab, Radomír
Právne prostriedky ochrany pred neoprávnenou
porovnávacou reklamou / Radomír Jakab
Justičná revue, Roč. 58, č. 12 (2006), s. 1852-1864
obchodní právo -- Slovensko
právo hospodářské soutěže

Van Els, Hans
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur
Modernisierung der Justiz / Hans Van Els
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 53,
č. 24 (2006), s. 1809-1811
občanské právo procesní

Janeba, Jiří
Nároky z vad a úskalí § 440 odst. 2 obchodního
zákoníku / Jiří Janeba
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 22-25
obchodní právo
závazkové právo

obchodní právo
Baňacká, Lucia
O následkoch smrti spoločníka s.r.o. / Lucia
Baňacká
Jutičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 57-65
obchodní právo
obchodní společnosti

Kindl, Jiří, 1979Nabídka převzetí účastnických papírů a kontrola
spojování soutěžitelů / Jiří Kindl
Právní rádce, Roč. 15, č. 1 (2007), s. 33-37
obchodní právo
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Šemora, Vítězslav, 1979Nad zneužitím dominantního postavení / Vítězslav
Šemora
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 20 (2006), s. 731-735
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Kotásek, Josef, 1973Vytěsnění anonymního akcionáře / Josef Kotásek
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 3
(2006), s. 257-261
obchodní právo
Kusak, Barbara
Relevantní právní úprava českého korporátního
práva pro finanční řízení koncernu / Barbara Kusak,
Kaspar Krolop
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 7 (2007), s. 242-250
obchodní právo
obchodní společnosti

Šilhán, Josef
Ekonomický přístup v soutěžním právu / Josef
Šilhán
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 3
(2006), s. 233-242
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Lochmanová, Ludmila
Obchodní firma a tvorba firemního kmene. II /
Ludmila Lochmanová
Právní rádce, Roč. 15, č. 1 (2007), s. 4-11
obchodní právo

Těmín, Tomáš
Zajištění obchodních závazkových vztahů / Tomáš
Těmín, Lucie Nováková
Právní rádce, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 23-32
obchodní právo
závazkové právo

Marek, Karel, 1949Poznámka k limitaci náhrady škody / Karel Marek
Právní rádce, Roč. 15, č. 2 (2007), s. 32-34
obchodní právo

Uzsák, Martin
Co se o squeeze-out(u) nepíše. (1. část) / Martin
Uzsák
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 22
obchodní právo
obchodní společnosti

Neruda, Robert, 1977Sedmnáct doporučení pro efektivní formulaci a
přijímání závazků v řízeních o povolení spojení /
Robert Neruda
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 4 (2007), s. 127-134
obchodní právo

Vašíček, Tomáš
Leasing / Tomáš Vašíček
Právní rádce, Roč. 15, č. 1 (2007), s. 38-42
obchodní právo

Ondrejová, Dana
Smlouvy o reklamě / Dana Ondrejová
Právní fórum, Roč. 3 , č. 6 (2006), s. 189-196
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Zapletal, Jiří
Několik poznámek k nové úpravě soudní
vynutitelnosti práv duševního vlastnictví / Jiří
Zapletal
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 20 (2006), s. 753-758
občanské právo hmotné
obchodní právo
autorské právo
právo duševního vlastnictví

Petr, Michal
Úprava podnákladových cen v České republice /
Michal Petr, Vladimír Vavříček
Právní fórum, Roč. 3 , č. 10 (2006), s. 358-365
obchodní právo
závazkové právo

Židlík, Radek
Zápočet nesplatných pohledávek / Radek Židlík
Obchodní právo, Roč. 16, č. 2 (2007), s. 2-20
obchodní právo
závazkové právo

Pohl, Tomáš, 1952Výklad obchodních závazkových vztahů / Tomáš
Pohl
Obchodní právo, Roč. 16, č. 1 (2007), s. 2-7
obchodní právo
závazkové právo

obchodní společnosti
Baňacká, Lucia
O následkoch smrti spoločníka s.r.o. / Lucia
Baňacká
Jutičná revue, Roč. 59, č. 1 (2007), s. 57-65
obchodní právo
obchodní společnosti

Poremská, Michaela
Elektronické zadávání veřejných zakázek a jeho
budoucnost / Michaela Poremská
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 3
(2006), s. 250-257
obchodní právo
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Zachar, Andrej
Historický vývoj trestnoprávnej úpravy vrážd od
prvopočiatkov po prijatie zákona č. 140/1961 Zb. 1.
/ Andrej Zachar
Trestní právo, Roč. 11, č. 12 (2006), s. 22-25
trestní právo -- Slovensko
právní dějiny

Čech, Petr, 1975Obchodní společnost jako osoba blízká? / Petr
Čech, Ľudovít Pavela
Právní rádce, Roč. 15, č. 1 (2007), s. 27-32
obchodní společnosti
Čech, Petr, 1975Péče řádného hospodáře a povinnost loajality / Petr
Čech
Právní rádce, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 4-16
obchodní právo
obchodní společnosti

právo duševního vlastnictví
Zapletal, Jiří
Několik poznámek k nové úpravě soudní
vynutitelnosti práv duševního vlastnictví / Jiří
Zapletal
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 20 (2006), s. 753-758
občanské právo hmotné
obchodní právo
autorské právo
právo duševního vlastnictví

Holešínský, Petr
Opční akciové programy / Petr Holešínský,
Michaela Šurmanová
Právní rádce, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 22-27
obchodní právo
obchodní společnosti

právo hospodářské soutěže

Kusak, Barbara
Relevantní právní úprava českého korporátního
práva pro finanční řízení koncernu / Barbara Kusak,
Kaspar Krolop
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 7 (2007), s. 242-250
obchodní právo
obchodní společnosti

Bejček, Josef, 1952Regulace a soutěž / Josef Bejček
Právní fórum, Roč. 4, č. 3 (2007), s. 87-93
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Uzsák, Martin
Co se o squeeze-out(u) nepíše. (1. část) / Martin
Uzsák
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 22
obchodní právo
obchodní společnosti

Jakab, Radomír
Právne prostriedky ochrany pred neoprávnenou
porovnávacou reklamou / Radomír Jakab
Justičná revue, Roč. 58, č. 12 (2006), s. 1852-1864
obchodní právo -- Slovensko
právo hospodářské soutěže

právní dějiny

Ondrejová, Dana
Smlouvy o reklamě / Dana Ondrejová
Právní fórum, Roč. 3 , č. 6 (2006), s. 189-196
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Puchovský, Ján
Inkské trestné právo / J. Puchovský
Právny obzor, Roč. 89, č. 4 (2006), s. 371-381
trestní právo
právní dějiny
dějiny -- Peru -- Incká říše

Šemora, Vítězslav, 1979Nad zneužitím dominantního postavení / Vítězslav
Šemora
Právní rozhledy, Roč. 14, č. 20 (2006), s. 731-735
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Vráblová, Miroslava
Trestné zákonodarstvo nad mládežou v historickej
perspektive - včera a dnes / Miroslava Vráblová
Justičná revue, Roč. 58, č. 6-7 (2006), s. 981-993
trestní právo
právní dějiny

Šilhán, Josef
Ekonomický přístup v soutěžním právu / Josef
Šilhán
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 3
(2006), s. 233-242
obchodní právo
právo hospodářské soutěže

Zachar, Andrej
Historický vývoj trestnoprávnej úpravy vrážd od
prvopočiatkov po prijatie zákona č. 140/1961 Zb.
[2.] / Andrej Zachar
Trestní právo, Roč. 12, č. 1 (2007), s. 19-25
trestní právo -- Slovensko
právní dějiny
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Klečková, Renáta, 1978Nepolitický čin: extradice, azyl / Renáta Klečková
Právník, Roč. 145, č. 5 (2006), s. 546-567
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

právo mezinárodních organizací
Berthotyová, Elena
Medzinárodný systém ľudských práv a utečenecké
právo / Elena Berthotyová
Justičná revue, Roč. 58, č. 3 (2006), s. 481-497
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kosačev, K. I.
Mesto i rol' meždunarodnogo prava v bor'be s
ugrozami jadernogo terrorizma / K.I. Kosačev
Gosudarstvo i pravo, Roč. -, č. 11 (2006), s. 62-69
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Bílková, Veronika, 1975Zamyšlení nad rozsudky Soudu prvního stupně ES
o zmrazení finančních prostředků jednotlivců
podezřelých z podpory terorismu / Veronika
Bílková
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 93-101
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kratochvíl, Jan
Humanitární intervence v současném mezinárodním
právu / Jan Kratochvíl
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. -, č. 3
(2005), s. 119-143
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Bílková, Veronika, 1975Preemptivní a preventivní sebeobrana z pohledu
mezinárodního práva / Veronika Bílková
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. -, č. 3
(2005), s. 77-118
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Kravčuk, N. V.
Konvencija o pravach rebenka OON kak instrument
zaščity semejnych prav rebenka v Rossii / N.V.
Kravčuk
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 4 (2006), s. 48-53
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
rodinné právo -- Ruská federace

Caban, Pavel
Rozhodnutí Sněmovny lordů o imunitě cizích států
a jejich úředníků vůči civilním žalobám o náhradu
újmy způsobené zločinem mučení / Pavel Caban
Jurisprudence, Roč. 15, č. 7 (2006), s. 63-69
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Ondřej, Jan, 1960Mezinárodní regulace obchodování s konvečními
zbraněmi / Jan Ondřej
Právník, Roč. 146, č. 2 (2007), s. 153-172
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Fuchs, Jiří
Mezinárodní soudní dvůr v říši války a za zdí / Jiří
Fuchs
Právník, Roč. 145, č. 12 (2006), s. 1469-1485
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Ondřej, Jan, 1960Odzbrojení počátku 21. století - vzestup a pád / Jan
Ondřej
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. -, č. 3
(2005), s. 47-76
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Hýbnerová, Stanislava, 1939Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP)
a evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP)
EU: výzvy, možnosti a meze / Stanislava
Hýbnerová
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. -, č. 3
(2005), s. 145-173
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Pěnkava, Pavel
Mezinárodní trestní soud pro bývalou Jugoslávii :
základní přehled jeho vzniku, struktury a výsledků
jedenáctileté činnosti / Pavel Pěnkava
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 6 (2006), s. 41-44
trestní právo procesní
právo mezinárodních organizací

Jenkins, David
The European legal tradition against torture and
implementation of Article 3 of the European
Convention on Human Rights / David Jenkins
Public law, Roč. -, č. spring (2007), s. 15-22
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
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Franc, Pavel
Soudní ochrana veřejného zájmu na pozadí
problematiky ochrany životního prostředí / Pavel
Franc
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 5 (2007), s. 164-170
právo životního prostředí

Pietraś, Marek
Ukraina i NATO w pozimnowojennym środowisku
bezpieczeństwa / Marek Pietraś
Sprawy miedzynarodowe, Roč. 59, č. 4 (2006), s.
43-61
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

přestupkové právo
Ribičič, Ciril
O primerih Broniowski in Blečić pred ESČP v
Strasbourgu / Ciril Ribičič
Pravnik, Roč. 61, č. 9-10 (2006), s. 695-714
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Lündersen, Klaus
Gesprächkontrollen im Call Center : Schutz der
Kunden durch Straf- und
Ordnungswidrigkeitenrecht? / Klaus Lünderssen
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 25, č. 12 (2006), s. 441-446
trestní právo
přestupkové právo

Rubanov, A. A.
Vzaimosvjaz' graždanskogo prava Rossii i
meždunarodnogo kosmičeskovo prava: voprosy
teorii / A.A. Rubanov
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 4 (2006), s. 61-68
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
občanské právo -- Ruská federace

rodinné právo
Závažné zanedbávání rodičovské zodpovědnosti. K
předpokladům zbavení rodičovské zodpovědnosti /
Nejvyšší soud ČR
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 1 (2007), s. 37-39
rodinné právo

Šturma, Pavel, 1963Lze vynucovat některé mezinárodní závazky za
použití síly? / Pavel Šturma
Acta Universitatis Carolinae.Iuridica, Roč. -, č. 3
(2005), s. 9-45
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací

Gutdeutsch, Werner
Unterhaltsberechnung bei Patchwork-Familien /
Werner Gutdeutsch
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 53,
č. 23 (2006), s. 1724-1728
rodinné právo

právo průmyslového vlastnictví

Kloster-Harz, Doris
Das Süddeutsche Familienschiedsgericht / Doris
Kloster-Harz
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 54,
č. 2 (2007), s. 99-100
občanské právo procesní
rodinné právo

Hunsicker, Ernst
Marken- und Produktpiraterie : feindliche
Globalisierungsphänome mit gefährlichen Folgen /
von Ernst Hunsicker
Kriminalistik, Roč. 61, č. 1 (2007), s. 25-30
trestní právo
kriminalistika
právo průmyslového vlastnictví

Králíčková, Zdeňka
Czech family law after the Czech Republic has
acceeded to the European Union / Zdeňka
Králíčková
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 14, č. 4
(2006), s. 362-370
rodinné právo

právo životního prostředí
Czech, Ewa Katarzyna
Spór wokół odpowiedzialności za szkodę w
środowisku : (dyrektywa 2004/35/WE) / Ewa
Katarzyna Czech
Państwo i prawo, Roč. 62, č. 1 (2007), s. 55-66
právo životního prostředí

Kravčuk, N. V.
Konvencija o pravach rebenka OON kak instrument
zaščity semejnych prav rebenka v Rossii / N.V.
Kravčuk
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 4 (2006), s. 48-53
mezinárodní právo veřejné
právo mezinárodních organizací
rodinné právo -- Ruská federace
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Scholz, Harald
Die Beteiligung des betreuenden Elternteils am
Barunterhalt / Harald Scholz
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 53,
č. 23 (2006), s. 1728-1732
rodinné právo

Nejezchleb, Zdeněk
Typové problémy při přezkoumávání hospodaření
nakládání s majetkem obcí / Zdeněk Nejezchleb
Obec a finance, Roč. 11, č. 1 (2007), s. 56-57
finanční právo
rozpočtové právo

Schwab, Dieter
Familie und Staat / Dieter Schwab
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 54,
č. 1 (2007), s. 1-7
rodinné právo

Nejezchleb, Zdeněk
Typové problémy při přezkoumávání hospodaření nakládání s pohledávkami / Zdeněk Nejezchleb
Obec a finance, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 54-55
finanční právo
rozpočtové právo

Spangenberg, Ernst
Die Vollstreckungsfähigkeit von
Umgangsregelungen / Ernst Spangenberg
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Roč. 54,
č. 1 (2007), s. 13-15
občanské právo procesní
rodinné právo

soudní psychiatrie
Wieczorek, Arnold
Der Sexualtäter und sein Motiv : ein
multifaktorielles Modell zur Erfassung der
Antriebsmotivation / Arnold Wieczorek
Kriminalistik, Roč. 60, č. 12 (2006), s. 748-753
trestní právo
kriminalistika
soudní psychiatrie

rozpočtové právo
Regionální operační programy : odráží specifické
podmínky každého regionu soudržnosti
Obec a finance, Roč. 11, č. 1 (2007), s. 26-27
finanční právo
rozpočtové právo

správní právo
Adamiak, Barbara, 1949O podmitowości orgánov administracji publicznej
w postępowaniu sądowoadministracyjnym /
Barbara Adamiak
Państwo i prawo, Roč. 61, č. 11 (2006), s. 43-53
správní právo

Eliáš, Antonín
Evropské peníze do měst a obcí / Antonín Eliáš
Obec a finance, Roč. 11, č. 1 (2007), s. 12-13
finanční právo
rozpočtové právo

Brodec, Jan
Pojem "evropský veřejný pořádek" v judikatuře
Evropského soudního dvora a Ústavního soudu ČR
/ Jan Brodec
Jurisprudence, Roč. 15, č. 8 (2006), s. 7-13
správní právo

Eliáš, Antonín
Blíží se změna financování? : cílem obcí a měst
zůstává posílení finanční nezávislosti / Antonín
Eliáš
Obec a finance, Roč. 12, č. 2 (2007), s. 12-15
finanční právo
rozpočtové právo

Działocha, Kazimierz, 1932Nowa ustawa o służbie cywilnej : (aspekt prawnokonstytucyjny) / Kazimierz Działocha, Agnieska
Łukaszczuk
Państwo i prawo, Roč. 61, č. 11 (2006), s. 3-16
správní právo

Grabmüllerová, Daniela
Podpora bydlení v roce 2007 / Daniela
Grabmüllerová
Daňová a hospodářská kartotéka, Roč. 15, č. 6
(2007), s. 27-32
finanční právo
rozpočtové právo

Frk, Pavel
Důkaz znaleckým posudkem ve správním řízení /
Pavel Frk
Kriminalistický sborník, Roč. 50, č. 5 (2006), s. 3337
kriminalistika
správní právo

Kameníčková, Věra
Výdaje územní samosprávy : rozdílnost krajů se
neodráží ve výdajích na obyvatele / Věra
Kameníčková
Obec a finance, Roč. 11, č. 1 (2007), s. 22-25
finanční právo
rozpočtové právo
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Potěšil, Lukáš
Vyslovení a prohlášení nicotnosti správního
rozhodnutí / Lukáš Potěšil
Právní fórum, Roč. 3 , č. 12 (2006), s. 433-436
správní právo

Gabrišová, Veronika
Rozhodování policie o vykázání ze společného
obydlí a správní řád / Veronika Gabrišová
Správní právo, Roč. 39, č. 8 (2006), s. 486-498
správní právo
občanské právo

Slávik, Slavomír
Poriadkové opatrenia v správnom konaní / Slavomír
Slavik
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1454-1462
správní právo

Handrlica, Jakub
Veřejnoprávní oprávnění provozovatelů sítí k cizím
nemovitostem : (v sektorech elektroenergetiky,
plynárenství, telekomunikací, vodovodů a
kanalizací) / Jakub Handrlica
Správní právo, Roč. 40, č. 1 (2007), s. 1-26
správní právo

Zacharová, Elena
Právna úprava azylového konania v Slovenskej
republike / Elena Zacharová
Justičná revue, Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1463-1476
správní právo

Handrlica, Jakub
Tak zvaná zákonná věcná břemena a věcná
břemena podle občanského práva / Jakub Handrlica
Správní právo, Roč. 39, č. 8 (2006), s. 453-485
správní právo
občanské právo

trestní právo
Arzt, Gunther
Vorverlagerung des Schutzes gegen kriminelle
Organisation und Gewalt – alte Dogmen in einer
neuen Welt / Gunther Arzt
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Roč. 124,
č. 4 (2006), s. 350-373
trestní právo

Handrlica, Jakub
Právní moc správního aktu, presumpce jeho
správnosti a jeho nesoulad s komunitárním právem
/ Jakub Handrlica
Jurisprudence, Roč. 15, č. 8 (2006), s. 19-29
správní právo
komunitární právo
Jesenko, Michal
K ústavnej koncepci územnej samosprávy v
Slovenskej republike / M. Jesenko
Právny obzor, Roč. 89, č. 6 (2006), s. 503-514
správní právo -- Slovensko

Boll, Jürg
Autoraserei : Beispiele aus der Praxis. Strategie der
Zürcher Strafverfolgungsbehörden / Jürg Boll
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Roč. 124,
č. 4 (2006), s. 388-404
trestní právo -- Švýcarsko
trestní právo procesní

Kmieciak, Zbigniew, 1956Prawotwórstwo sędziowskie w sferze jurysdykcji
sądów administracyjnych / Zbigniew Kmieciak
Państwo i prawo, Roč. 61, č. 12 (2006), s. 22-36
správní právo

Borgula, Adam
Právní aspekty využití městských kamerových
dohlížecích systémů / Adam Borgula
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 252-256
trestní právo

Mates, Pavel, 1947Právní úprava místního referenda / Pavel Mates
Právní fórum, Roč. 4, č. 2 (2007), s. 55-61
správní právo

Burda, Eduard
Fyzické napadnutie - priestupok či trestný čin /
Eduard Burda
Justičná revue, Roč. 58, č. 2 (2006), s. 193-198
trestní právo

Mates, Pavel, 1947Příspěvek k dobré správě / Pavel Mates
Právní zpravodaj, Roč. 8, č. 1 (2007), s. 11-12
správní právo

Čakrt, František
Nástin komunitarizace v rámci III pilíře / František
Čakrt
Trestněprávní revue, Roč. 6, č. 1 (2007), s. 4-12
trestní právo
komunitární právo

Potěšil, Lukáš
Napadnutelná vadná správní rozhodnutí / Lukáš
Potěšil
Právní rádce, Roč. 14, č. 12 (2006), s. 49-52
správní právo
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Chromý, Jakub
K trestnému činu neposkytnutí pomoci (vybrané
psychologické a trestněprávní aspekty) / Jakub
Chromý
Zdravotnictví a právo, Roč. 11, č. 1 (2007), s. 3-6
trestní právo

Diblíková, Simona
Evropské statistiky kriminality a trestní justice /
Simona Diblíková
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 292-296
trestní právo
Füllgrabe, Uwe
Der Zusammenhang zwischen Verkehrsdelinquenz
und Kriminalitätsbereitschaft / von Uwe Füllgrabe
Kriminalistik, Roč. 61, č. 1 (2007), s. 41-46
trestní právo
kriminologie

Juzichanova, E. G.
Tendencii i zakonomernosti prestupnosti v
sub"jektach Rossijskoj Federacii / E.G. Juzichanova
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 8 (2006), s. 62-68
trestní právo
kriminologie -- Ruská federace

Harbort, Stephan
Geographische Verhaltensmuster bei SerienSexualmördern : ein Beitrag zur Optimierung des
räumlich ausgerichteten Täterverhaltens bei
operativen Fallanalysen / von Stephan Harbort
Kriminalistik, Roč. 60, č. 12 (2006), s. 737-747
trestní právo
kriminalistika
kriminologie

Killias, Martin
Prévenir la violence par la répression pénale? : le
potentiel et les limites du droit pénal / Martin
Killias
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Roč. 124,
č. 4 (2006), s. 374-387
trestní právo
kriminologie
Kocina, Jan
K problematice rozsahu aplikace zásady ne bis in
idem v trestním právu / Jan Kocina
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 7-8 (2006), s. 52-53
trestní právo

Herring, Jonathan
The duty of care in gross negligence manslaughter /
by Jonathan Herring and Elaine Palser
Criminal law review, Roč. -, č. January (2007), s.
24-40
trestní právo – Anglie

Kościerzyński, Jakub
Świadek koronny w prawie polskim : (postulaty de
lege ferenda) / Jakub Kościerzyński
Państwo i prawo, Roč. 61, č. 5 (2006), s. 48-60
trestní právo -- Polsko

Hoffmann-Holland, Klaus
Die Beteiligung des Garanten am Rechtsgutangriff /
Klaus Hoffmann-Holland
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft,
Roč. 118, č. 3 (2006), s. 620-638
trestní právo

Krutina, Miroslav, 1973Krátký pohled do českého vězenství a na
prostředky ochrany práv odsouzených vězněných
osob / Miroslav Krutina, František Valeš
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 11 (2006), s. 31-35
trestní právo

Hrušáková, Milana, ml.
Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení
dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže / Milana
Hrušáková
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 1 (2007), s. 33-37
trestní právo

Kučera, Pavel, 1940Má policie právo na pravdu? (Nad rozhodnutím
Nejvyššího soudu) / Pavel Kučera, Milan Richter
Trestní právo, Roč. 12, č. 1 (2007), s. 3-4
trestní právo

Hulinský, Petr, 1967K otázkám využití agenta a agenta provokatéra jako
prostředků v boji proti korupci (diskuse) / Petr
Hulinský
Trestní právo, Roč. 12, č. 1 (2007), s.5-10
trestní právo

Kucharczyk Mariusz
Wyjaśnienia podejrzanego nieuznanego za świadka
koronnego / Mariusz Kucharczyk
Państwo i prawo, Roč. 61, č. 7 (2006), s. 65-77
trestní právo

Hunsicker, Ernst
Marken- und Produktpiraterie : feindliche
Globalisierungsphänome mit gefährlichen Folgen /
von Ernst Hunsicker
Kriminalistik, Roč. 61, č. 1 (2007), s. 25-30
trestní právo
kriminalistika
právo průmyslového vlastnictví
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Pipek, Jiří, 1946Zamyšlení nad reformou českého trestního práva /
Jiří Pipek
Právník, Roč. 145, č. 11 (2006), s. 1249-1266
trestní právo

Lündersen, Klaus
Gesprächkontrollen im Call Center : Schutz der
Kunden durch Straf- und
Ordnungswidrigkeitenrecht? / Klaus Lünderssen
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,
Roč. 25, č. 12 (2006), s. 441-446
trestní právo
přestupkové právo

Poremská, Michaela
K právní úpravě eutanazie u nás i ve světě /
Michaela Poremská
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. - 14, č. 2
(2006), s. 170-176
trestní právo

Lunejev, V. V.
Konfiskacija imuščestva iz UK RF nezakonno
isključena: čto dal'še? / V.V. Lunejev
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 4 (2006), s. 5-10
trestní právo -- Ruská federace

Protivinský, Miroslav, 1924Pro jaký výklad rekognice (§ 104b TrŘ) se máme
angažovat? / Miroslav Protivinský
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 263-266
trestní právo
kriminalistika

Madliak, Jozef
Niekoľko poznamok k rekodifikáciám
trestnoprávných noriem v Slovenskej republike /
Jozef Madliak, Sergej Romža
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 1 (2007), s. 38-44
trestní právo -- Slovensko

Protivinský, Miroslav, 1924Role Spolkového kriminálního úřadu při potírání
mezinárodní kriminality / Miroslav Protivinský
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 303-306
trestní právo

Meško, Gorazd
Polizei und private Sicherheitsdienste in Slowenien
: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung / von
Meško Gorazd, Andrej Sotlar und Helmut Kury
Kriminalistik, Roč. 61, č. 1 (2007), s. 31-40
trestní právo
kriminologie -- Slovinsko

Puchovský, Ján
Inkské trestné právo / J. Puchovský
Právny obzor, Roč. 89, č. 4 (2006), s. 371-381
trestní právo
právní dějiny
dějiny -- Peru -- Incká říše

Mitlöhner, Miroslav, 1936Několik poznámek k prevenci komerčního
sexuálního zneužívání dětí a mládeže / Miroslav
Mitlöhner
Zdravotnictví a právo, Roč. 10, č. 12 (2006), s. 5-8
trestní právo

Repík, Bohumil, 1928Musí být řízení o přezkoumání zákonnosti vazby
podle čl. 5 odst. 4 EÚLP veřejné? : (k rozsudku
ESLP Reinprecht v. Rakousko z 15.11. 2005) /
Bohumil Repík
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 6 (2006), s. 38-40
trestní právo
komunitární právo

Musil, Jan, 1941Reformě trestního práva v České republice chybějí
velká témata / Jan Musil
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 237-245
trestní právo

Rubin, G. R.
Posthumous pardons, the Home Office and the
Timothy Evans case / by G.R. Rubin
Criminal law review, Roč. -, č. January (2007), 4159
trestní právo

Pech, Lukáš
Výživné. Vězení? / Lukáš Pech
Trestní právo, Roč. 12, č. 1 (2007), s. 16-18
trestní právo
Petermann, Frank Th.
Aussageverweigerung und anwaltliche Sorgfalt /
Frank Th. Petermann
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Roč. 124,
č. 4 (2006), s. 405-418
trestní právo

Říha, Jiří
Trestný čin řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění podle § 180d trestního zákona
/ Jiří Říha
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 1 (2007), s. 24-32
trestní právo
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Svatoš, Roman
Přípravné řízení trestní ve Slovenské republice /
Roman Svatoš
Trestněprávní revue, Roč. 5, č. 12 (2006), s. 355361
trestní právo -- Slovensko
trestní právo procesní

Safferling, Christoph J.M., 1971Die Abgrenzung zwischen strafloser Vorbereitung
und starfbarem Versuch im deutschen,
europäischen und im Völkerstrafrecht / Christoph J.
M. Safferling
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft,
Roč. 118, č. 3 (2006), s. 682-716
trestní právo
komunitární právo
mezinárodní právo veřejné

Škredova, E. G.
Neodnokratnost' (povtornost') i sovokupnost'
prestuplenij kak formy množestvennosti po
ugolovnomu zakonodatel'stvu stran SNG / E.G.
Škredova
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 8 (2006), s. 90trestní právo

Sacher, Maria
Systemtheorie und Strafrecht : Kritik der
rollenbezogenen Zurechnungslehre / Maria Sacher
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft,
Roč. 118, č. 3 (2006), s. 574-619
trestní právo

Šlosarčík, Ivo, 1974Judikatura ESD a trestní právo: Euro- Nemesis či
Euro-přímluvce? / Ivo Šlosarčík
Jurisprudence, Roč. 15, č. 2 (2006), s. 45-49
trestní právo
komunitární právo

Sakowicz, Andrzej
Sankcja bezwzględnie oznaczona : (uwagi
krytyczne na tle art. 148 § 2 k.k.) / Andrzej
Sakowicz
Państwo i prawo, Roč. 61, č. 5 (2006), s. 18-31
trestní právo -- Polsko

Švydkij, V. G.
Kara - kačestvo ugolovnogo nakazanija / V.G.
Švydkij
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 4 (2006), s. 21-28
trestní právo
kriminologie

Schell, Thomas
Die Bekämpfung der Internet-Kriminalität im Land
Brandenburg / Thomas Schell
Neue Justiz, Roč. 60, č. 10 (2006), s. 437-440
trestní právo
kriminalistika

Tague, W. Peter
Barristers´ selfish incentives in counselling
defendants over the choice of plea / by Peter W.
Tague
Criminal law review, Roč. -, č. January (2007), s. 323
trestní právo -- Velká Británie -- USA

Silva Sánchez, Jésus-María
Die Unerwünschten als Feinde: Die Exklusion von
Menschen aus dem status personae / Jésus-María
Silva Sánchez
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft,
Roč. 118, č. 3 (2006), s. 547-573
trestní právo

Tangijev, B. B.
Ekokriminologija i jeje naučno-ponjatijnyj apparat /
B.B: Tangijev
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 4 (2006), s. 107-110
trestní právo
kriminologie

Smetana, Marek
Steganografie / Marek Smetana, Petr Penkala
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 246-251
trestní právo
kriminalistika

Trapečar, Matej
Sichtbarmachung von Fingerabdrücken auf
menschlicher Haut / von Matej Trapečar, Jože
Balažic und Katja Drobnič
Kriminalistik, Roč. 61, č. 1 (2007), s. 47-51
trestní právo
kriminalistika

Sokol, Tomáš, 1951Zveřejňování odposlechů a právo na ochranu
soukromí / Tomáš Sokol
Právní rádce, Roč. 14, č. 5 (2006), s. 41-44
trestní právo
Spurný, Joža, 1947Quo vadis kriminalistická psychologie / Joža
Spurný
Kriminalistika, Roč. 39, č. 4 (2006), s. 257-262
trestní právo
kriminalistika
forenzní psychologie

Vantuch, Pavel, 1946K reakci obhajoby a soudu na znalecký posudek
předložený poškozeným / Pavel Vantuch
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 7-8 (2006), s. 47-51
trestní právo
trestní právo procesní
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Žilinka, Maroš
K alternatívnym spôsobom vybavenia trestných
vecí poďla zákona č.301/2005 Z.z. Trestný
poriadok / Maroš Žilinka
Justičná revue, Roč. 58, č. 2 (2006), s. 199-203
trestní právo

Vantuch, Pavel, 1946Kdy lze užít odposlech telekomunikačního provozu
jako důkaz proti obviněnému / Pavel Vantuch
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 11-12 (2006), s. 48-51
trestní právo
Vráblová, Miroslava
Trestné zákonodarstvo nad mládežou v historickej
perspektive - včera a dnes / Miroslava Vráblová
Justičná revue, Roč. 58, č. 6-7 (2006), s. 981-993
trestní právo
právní dějiny

trestní právo hmotné
Herczeg, Jiří, 1969Trestní postih zneužívání postavení v obchodním
styku / Jiří Herczeg
Trestněprávní revue, Roč. 5, č. 12 (2006), s. 361364
trestní právo hmotné

Wieczorek, Arnold
Der Sexualtäter und sein Motiv : ein
multifaktorielles Modell zur Erfassung der
Antriebsmotivation / Arnold Wieczorek
Kriminalistik, Roč. 60, č. 12 (2006), s. 748-753
trestní právo
kriminalistika
soudní psychiatrie

Janda, Petr
Trestní odpovědnost právnických osob / Petr Janda
Právní fórum, Roč. 3, č. 5 (2006), s. 168-178
trestní právo hmotné

Wiliński, Paweł
Dwa modele rzetelnego procesu karnego / Paweł
Wiliński
Państwo i prawo, Roč. 61, č. 7 (2006), s. 40-51
trestní právo

Králík, Michal
Trestněprávní odpovědnost sportovců za sportovní
úrazy (teoretický a doktrinální úvod do
problematiky). [3] / Michal Králík
Trestní právo, Roč. 11, č. 11 (2006), s. 18-24
trestní právo hmotné

Zachar, Andrej
Historický vývoj trestnoprávnej úpravy vrážd od
prvopočiatkov po prijatie zákona č. 140/1961 Zb.
[2.] / Andrej Zachar
Trestní právo, Roč. 12, č. 1 (2007), s. 19-25
trestní právo -- Slovensko
právní dějiny

Kučera, Petr, právník
Znaky pokračujícího trestného činu v judikatuře
českých soudů / Petr Kučera
Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. - 14, č. 2
(2006), s. 163-170
trestní právo hmotné
Kulesza, Jan
O odpowiedzialności karnej gwaranta za
nieudzielenie pomocy : (art. 162 k.k.) Jan Kulesza
Państwo i prawo, Roč. 61, č. 9 (2006), s. 44-68
trestní právo hmotné

Zachar, Andrej
Historický vývoj trestnoprávnej úpravy vrážd od
prvopočiatkov po prijatie zákona č. 140/1961 Zb. 1.
/ Andrej Zachar
Trestní právo, Roč. 11, č. 12 (2006), s. 22-25
trestní právo -- Slovensko
právní dějiny

Príbelský, Patrik
Trestná zodpovědnosť právnických osôb v Rakúsku
/ Patrik Príbelský
Trestněprávní revue, Roč. 6, č. 1 (2007), s. 12-18
trestní právo hmotné -- Rakousko

Zajadlo, Jerzy
Dyskusja na temat tortur w Stanach Zjednoczonych
Ameryki / Jerzy Zajadlo
Państwo i prawo, Roč. 61, č. 5 (2006), s. 32-47
trestní právo -- USA

Prouza, Daniel
Otazníky kolem trestného činu zkrácení daně /
Právní rádce, Roč. 14, č. 5 (2006), s. 45-55
trestní právo hmotné

Zeman, Petr
Charakteristika a trendy drogové kriminality v ČR /
Petr Zeman
Trestní právo, Roč. 12, č. 1 (2007), s. 10-16
trestní právo
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Ščerba, Filip
K odklonům uplatňovaným ve zkráceném
přípravném řízení / Filip Ščerba
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 5 (2006), s. 22-24
trestní právo procesní

trestní právo procesní
Boll, Jürg
Autoraserei : Beispiele aus der Praxis. Strategie der
Zürcher Strafverfolgungsbehörden / Jürg Boll
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Roč. 124,
č. 4 (2006), s. 388-404
trestní právo -- Švýcarsko
trestní právo procesní

Šejfer, S. A.
Rol' zaščity v formirovanii dokazatel'stvennoj bazy
po ugolovnomu delu / S.A. Šejfer
Gosudarstvo i pravo, Roč. - , č. 7 (2006), s. 59-65
trestní právo procesní

Hrachovec, Petr, 1948Pátý rok dovolání v trestním řízení / Petr Hrachovec
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 11-12 (2006), s. 24-36
trestní právo procesní

Šúrek, Slavomír
Protest prokurátora a právne následky nevyhovenia
protestu / Slavomír Šúrek
Justičná revue, Roč. 58, č. 6-7 (2006), s. 1015-1019
trestní právo procesní

Musil, Jan, 1941Ochrana práv obviněného v trestním řízení tendence / Jan Musil
Trestní právo, Roč. 11, č. 11 (2006), s. 3-8
trestní právo procesní

Vantuch, Pavel, 1946K reakci obhajoby a soudu na znalecký posudek
předložený poškozeným / Pavel Vantuch
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 7-8 (2006), s. 47-51
trestní právo
trestní právo procesní

Novotná, Jaroslava, 1954Dožadování trestněprávní pomoci v členských
státech Evropské unie z pohledu obhájce České
republiky / Jaroslava Novotná
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 5 (2006), s. 9-18
trestní právo procesní

ústavní právo
Bálintová, Miroslava
Vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou
verzus ochrana osobnosti a ďalšie práva fyzických
osôb / Miroslava Bálintová
Justičná revue, Roč. 58, č. 5 (2006), s. 764-774
ústavní právo
ústavní systémy

Pěnkava, Pavel
Mezinárodní trestní soud pro bývalou Jugoslávii :
základní přehled jeho vzniku, struktury a výsledků
jedenáctileté činnosti / Pavel Pěnkava
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 6 (2006), s. 41-44
trestní právo procesní
právo mezinárodních organizací

Balog, Boris
Zastupovanie predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky / Boris Balog
Justičná revue, Roč. 58, č. 5 (2006), s. 759-763
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

Sekvard, Ondřej
Mimořádné opravné prostředky ve slovenském
trestním řízení. [1] / Ondřej Sekvard
Trestní právo, Roč. 12, č. 1 (2007), s. 25-32
trestní právo procesní -- Slovensko

Bárta, Jan, 1951Prezident republiky a jeho pravomoci v ústavním
systému / Jan Bárta
Právník, Roč. 146, č. 2 (2007), s. 135-152
ústavní právo

Svatoš, Roman
Přípravné řízení trestní ve Slovenské republice /
Roman Svatoš
Trestněprávní revue, Roč. 5, č. 12 (2006), s. 355361
trestní právo -- Slovensko
trestní právo procesní

Bobek, Michal, 1977Publikace obecně závazných právních předpisů v
historickém a srovnávacím pohledu. Část I, Pohled
historický / Michal Bobek
Jurisprudence, Roč. 16, č. 1 (2007), s. 13-21
ústavní právo

Svatoš, Roman
Diferenciace přípravného řízení trestního –
empirické zkoumání / Roman Svatoš
Trestní právo, Roč. 11, č. 11 (2006), s. 8-18
trestní právo procesní
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Kovács, György, právník
Vliv evropského práva na ústavní právo členských
států EU – spolupráce národních jurisdikcí s EU =
Impact of European law on national constitutional
laws - cooperation of national and European
jurisdictions / György Kovács
Mezinárodní a srovnávací právní revue, Roč. 5, č.
15 (2005), s. 41-53, 27-40
ústavní právo
komunitární právo

Cohn, Margit
Judicial activism in the House of Lords: a
composite constitutionalist approach / Margit Cohn
Public law, Roč. -, č. spring (2007), s. 95-115
ústavní právo -- Velká Británie
ústavní systémy
Danwitz, Thomas von
Vertikale Kompetenzkontrolle in föderalen
Systemem : Rechtsvergleichende und
rechtsdogmatische Überlegungen zur vertikalen
Abgrenzung von Legislativkompetenzen in der
Europäischen Union / Thomas von Danwitz
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 131, č. 4
(2006), s. 510-578
ústavní právo
ústavní systémy

Lauder, Karl-Heinz
Methodische Überlegungen zur gesetzlichen
„Ausgestaltung“ der Koalitionsfreiheit : zugleich
ein Beitrag zu den Möglichkeiten und Grenzen der
Flexibilisierung des Tarifvertragssystems / KarlHeinz Lauder
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 131, č. 4
(2006), s. 643-667
ústavní právo
ústavní systémy

Drgonec, Ján, 1952Imunita ústavných činiteľov v Slovenskej republike
/ Ján Drgonec
Justičná revue, Roč. 58, č. 8-9 (2006), s. 1127-1145
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

Scheu, Harald Christian, 1969K otázce rituálního usmrcování zvířat podle
islámských předpisů. Kulturní konflikt před
německými soudy / Harald Christian Scheu
Jurisprudence, Roč. 16, č. 1 (2007), s. 10-13
ústavní právo
ústavní systémy

Neplatnosť volieb starostu mestskej časti Bratislava
– Petržalka / Ústavný súd SR ; spracovala Gabriela
Feťková
Justičná revue, Roč. 58, č. 8-9 (2006), s. 1322-1327
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

Strasser-Gackenheimer, Christian
Von der „schweren Geburt“ bis zur „orangen
Revolution“: Zehn Jahre ukrainische Verfassung /
Christian Strasser-Gackenheimer
Jahrbuch für Ostrecht, Roč. 47, č. 2 (2006), s. 171185
ústavní právo -- Ukrajina
ústavní systémy

Gaňa, Stanislav
Niekoľko úvah o poslaneckej imunite / Stanislav
Gaňa
Justičná revue, Roč. 58, č. 8-9 (2006), s. 1146-1156
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

ústavní systémy

Häberle, Peter
Der Sinn von Verfassungen in
kulturwissenschaftlicher Sicht / Peter Häberle
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 131, č. 4
(2006), s. 621-642
ústavní právo
ústavní systémy

Bálintová, Miroslava
Vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou
verzus ochrana osobnosti a ďalšie práva fyzických
osôb / Miroslava Bálintová
Justičná revue, Roč. 58, č. 5 (2006), s. 764-774
ústavní právo
ústavní systémy

Kahl, Wolfgang
Neuere Entwicklungslinien der
Grundrechtsdogmatik : von Modifikationen und
Erosionen der grundrechtlichen
Freiheitsparadigmen / Wolfgang Kahl
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 131, č. 4
(2006), s. 579-620
ústavní právo
ústavní systémy

Balog, Boris
Zastupovanie predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky / Boris Balog
Justičná revue, Roč. 58, č. 5 (2006), s. 759-763
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy
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Lauder, Karl-Heinz
Methodische Überlegungen zur gesetzlichen
„Ausgestaltung“ der Koalitionsfreiheit : zugleich
ein Beitrag zu den Möglichkeiten und Grenzen der
Flexibilisierung des Tarifvertragssystems / KarlHeinz Lauder
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 131, č. 4
(2006), s. 643-667
ústavní právo
ústavní systémy

Cohn, Margit
Judicial activism in the House of Lords: a
composite constitutionalist approach / Margit Cohn
Public law, Roč. -, č. spring (2007), s. 95-115
ústavní právo -- Velká Británie
ústavní systémy
Danwitz, Thomas von
Vertikale Kompetenzkontrolle in föderalen
Systemem : Rechtsvergleichende und
rechtsdogmatische Überlegungen zur vertikalen
Abgrenzung von Legislativkompetenzen in der
Europäischen Union / Thomas von Danwitz
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 131, č. 4
(2006), s. 510-578
ústavní právo
ústavní systémy

Scheu, Harald Christian, 1969K otázce rituálního usmrcování zvířat podle
islámských předpisů. Kulturní konflikt před
německými soudy / Harald Christian Scheu
Jurisprudence, Roč. 16, č. 1 (2007), s. 10-13
ústavní právo
ústavní systémy

Drgonec, Ján, 1952Imunita ústavných činiteľov v Slovenskej republike
/ Ján Drgonec
Justičná revue, Roč. 58, č. 8-9 (2006), s. 1127-1145
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

Strasser-Gackenheimer, Christian
Von der „schweren Geburt“ bis zur „orangen
Revolution“: Zehn Jahre ukrainische Verfassung /
Christian Strasser-Gackenheimer
Jahrbuch für Ostrecht, Roč. 47, č. 2 (2006), s. 171185
ústavní právo -- Ukrajina
ústavní systémy

Neplatnosť volieb starostu mestskej časti Bratislava
– Petržalka / Ústavný súd SR ; spracovala Gabriela
Feťková
Justičná revue, Roč. 58, č. 8-9 (2006), s. 1322-1327
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

závazkové právo
Csach, Kristián
Vzťah odchylných dojednání a (všeobecných)
obchodných podmienok. [I. čásť], Príspevok k §
273 ods. 2 Obchodného zákonníka / Kristián Csach
Justičná revue, Roč. 58, č. 2 (2006), s. 274-281
obchodní právo -- Slovensko
závazkové právo

Gaňa, Stanislav
Niekoľko úvah o poslaneckej imunite / Stanislav
Gaňa
Justičná revue, Roč. 58, č. 8-9 (2006), s. 1146-1156
ústavní právo -- Slovensko
ústavní systémy

Janeba, Jiří
Nároky z vad a úskalí § 440 odst. 2 obchodního
zákoníku / Jiří Janeba
Bulletin advokacie, Roč. -, č. 3 (2007), s. 22-25
obchodní právo
závazkové právo

Häberle, Peter
Der Sinn von Verfassungen in
kulturwissenschaftlicher Sicht / Peter Häberle
Archiv des öffentlichen Rechts, Roč. 131, č. 4
(2006), s. 621-642
ústavní právo
ústavní systémy

Liška, Petr
Některé právní aspekty ochrany spotřebitele ve
smlouvě o běžném účtu / Petr Liška
Právní rozhledy, Roč. 15, č. 3 (2007), s. 81-88
občanské právo
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