
Právní vědy, státověda 

Právní vědy, Člověk stát a právo a bývalý N – Základy teorie státu a práva, 

 

http://www.pehe.cz/prednasky/1997/pravni-stat-teorie-praxe 

http://studenti-studentum.blogspot.com/2007/08/stt-prvo.html 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t 

http://www.justice.cz 

http://www.ministerstvo-spravedlnosti.cz 

http://www.pravnik.cz/ - dobrý portál 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/ 

http://www.trestni-rizeni.com/ 

 

Aspi – profesionální databáze instalovaná na zvláštním počítači ve studovně ve 3. patře. 

Předpisy ale i judikáty a monografie na dané téma. Skvělé… 

 

Knihy 

Právo v oddílu 34 a další pododdíly za ním. 

 

Idea právního státu v dějinách filozofie / Michal Šejvl   

34/ŠEJVL,M. (pouze ve 3. patře) 

Občanské právo hmotné. 1 / Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv 

347/DVOŘÁK,J. (jen ve 3. patře) 

Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku / Karel Eliáš ... [et al.] 

347/OBČANSKÉ       (pouze ve 3. patře) 

Nový občanský zákoník: problémy a úskalí / Milan Kindl, Aleš Rozehnal 

347/KINDL,M. 

Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny / Petr Bezouška, Lucie Piechowiczová  
347/BEZOUŠKA,P.    
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Nový občanský zákoník úplně pro všechny / Veronika Ryšávková ... [et al. ; ilustrace 

Jan H. Lušovský]    

347/NOVÝ  

Nový občanský zákoník. Principy a základní pojmy / Petr Novotný  [et al.] 

Nový občanský zákoník. Vlastnictví a věcná práva / Petr Novotný  [et al.]     

Nový občanský zákoník. Smluvní právo / Petr Novotný  [et al.]    

Nový občanský zákoník. Rodinné právo / Petr Novotný [et al.]     

347/NOVÝ 

Nový občanský zákoník. Dědické právo / Petr Novotný, Monika Novotná   

Nový občanský zákoník. Náhrada škody / Petr Novotný, Pavel Koukal, Eva Zahořová 

347/NOVOTNÝ,P.  (tyto publikace jsou jen ve 3. patře, ale lze je vypůjčit jako e-knihu) 

  

Nejčastější právní situace: rádce pro každý den / Kateřina Čepicová   

347/ČEPICOVÁ,K.   (pouze ve 3. patře) 

Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací / Alena Winterová, Alena 

Macková, kolektiv 

347.9/WINTEROVÁ,A.  (pouze ve 3. patře) 

Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod) / Janků ... [et al.]   

347/NOVÉ   (pouze ve 3. patře) 

Trestní právo hmotné / Marek Fryšták ... [et al.] 

343/TRESTNÍ-I 

Medicínské právo / Jolana Těšínová, Roman Žďárek, Radek Policar     

34/TĚŠINOVÁ,J. (pouze ve 3. patře) 

Základy zdravotnického práva: s příklady a otázkami / Libor Šnédar    

34/ŠNÉDAR,L. 

Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví / Tomáš Doležal, Adam Doležal     
614/DOLEŽAL,T. 

Medicína a právo / Jan Mach 

34/MACH,J. 

Právní minimum pro sestry: příručka pro praxi / Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová 
616/VONDRÁČEK,L. 
 
Kapitoly z dějin filosofie práva a státu / Bohuš Tomsa ; [k vydání připravil Vladimír 

Veverka] 

34/TOMSA,B. 
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