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Podmínky přijímání příspěvků:
Přijímáme pouze původní příspěvky,
tzn. příspěvky nepublikované v jiném periodiku. Autoři nabízejí své příspěvky
k publikaci v tomto časopisu tak, že je zasílají vydavateli elektronicky na e-mailovou
adresu redakce a zároveň ve dvou výtiscích
na poštovní adresu redakce. Nevyžádané příspěvky se autorům zpět nevrací.
Příspěvek je přijat k uveřejnění okamžikem, kdy je autorovi zaslána licenční
smlouva nakladatelská. Tímto okamžikem
nabývá vydavatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla (příspěvku)
v jím vydávaných periodicích, na elektronických nosičích informací či prostřednictvím internetu. Odměna autora za udělení
licence je poskytnuta jednorázově, a to do
jednoho měsíce po uveřejnění příspěvku
v příslušném čísle časopisu. Výše odměny
je určena sazebníkem vydavatele a obsahuje též odměnu za případné vydání a šíření
příspěvku v elektronické podobě.

Autorská výhrada :
Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná
užití díla nebo jeho části, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány.
Ochrana autorského práva k dílu platí i pro
jeho části, jakož i pro právní věty odvozené
ze soudních rozhodnutí a pro autorsky
upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazených vykonává
vydavatel. Právo na ochranu před nekalou
soutěží zůstává nedotčeno.

Vážení přátelé, vážení kolegové,
není to tak často, kdy se v právní oblasti, které se věnujeme, objeví na trhu nový právně-teoretický časopis.
Pokud se tak však již stane, objeví se vzápětí řada spekulací o tom, jakým směrem se bude časopis ubírat,
jaký bude jeho význam, kdo bude tvořit okruh jeho čtenářů, a řada dalších otázek, jež vznik časopisu jako
předem nepopsaného listu papíru generuje.
Mohu Vás v tomto úvodním slově prvního čísla
časopisu PRÁVO – časopis pro právní teorii a praxi
ujistit, že „Náš časopis bude takový, jaký si jej Vy
sami uděláte“.
Zaměření časopisu si předem nevybírá konkrétní právní disciplinu, na kterou by
byl exaktně vázán jeho obsah a účel, a je otevřeno všem odvětvím dotýkajícím se tak
či onak aplikační praxe, jakož i právně-teoretických východisek relevantních právních odvětví, zejména pak právních disciplin soukromoprávních, práva obchodního,
občanského především. Svoji roli budou však hrát jistě i discipliny práva veřejného,
kde zejména právo ústavní a správní, jakož i rozhodovací praxe Nejvyššího správního
soudu a Ústavního soudu České republiky neujde naší pozornosti.
Je příznačné, že časopis vzniká v době, kdy slavíme 15. výročí samostatného a svobodného českého státu, které je současně výročím, kdy se začal jako samostatný tvořit
i český právní řád, ústavní pořádek nevyjímaje. Vycházeje samozřejmě z krátké
tradice ústavního soudnictví československého, jakož i právní doktríny a rozhodovací
praxe prvorepublikové, připomínáme si toto datum dnes i my, neboť 15 let života
českého právního řádu, jehož milníkem byl vstup České republiky do právního systému
acquis communitaire, byla a je doba v mnohém stále převratná.
Pevně věřím, že se nám společně v nadcházejícím roce podaří časopis naplnit zajímavými příspěvky, které obohatí právní praxi každého z advokátů, soudců, exekutorů
či notářů, jakož i napomůže ekonomům a manažerům, ale i právním laikům a studentům v orientaci v konkrétní problematice českého i evropského práva.
Moc bych si to přál.
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