
7

obsah

Slovo editorů.................................................................................................................................11

Životopis prof. Týče .................................................................................................................13

Bibliografie prof. Týče .............................................................................................................15

Úvodem – Martin Škop ..........................................................................................................29

Autonomní výklad mezinárodních smluv .............................................................31
Alexander J. Bělohlávek

Arbitrabilita sporů vyžadujících aplikaci unijních pravidel 
hospodářské soutěže .....................................................................................................63
Klára Drličková

Primát unijních zeměpisných označení a jeho vliv na mezinárodní 
zápisy označení původu podle Lisabonské dohody ................................83
Radim Charvát

K niektorým špecifikám súčasného medzinárodného súdnictva .......105
Ján Klučka

Rozsudek SDEU Metock v kontextu Brexitu ...................................................121
Richard Král

Soudobé jazykově-právní otázky v evropském Česku 
se zaostřením na akademické prostředí ........................................................131
Filip Křepelka

Jedno kolo ve věčném zápasu o autonomii unijního práva 
z křesel unijních soudců ...........................................................................................183
Jiří Malenovský



In varIetate concordIa: soubor vědeckých statí k poctě prof. vladimíra týče

8

Obsah

Súdny dvor EÚ zrušil vnútroštátny právny akt: Rodí sa nová 
doktrína alebo výnimka potvrdzuje pravidlo? ...........................................197
Ján Mazák

Úvahy nad smyslem maximy in claris non fit interpretatio 
v soudobém právu mezinárodních smluv ....................................................211
Zdeněk Nový

Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva – na základě 
učení prof. Vladimíra Týče .....................................................................................235
Jan Ondřej

Dvojí exequatur a mezinárodní právo soukromé ...........................................249
Monika Pauknerová

Evropské mezinárodní právo soukromé – hledání formální 
a neformální harmonie ..............................................................................................265
Naděžda Rozehnalová

Urychlené rozhodčí řízení v obchodních sporech .........................................285
Květoslav Růžička

Je soudní rozhodnutí (české i unijní) obecně závazné 
a má povahu pramene práva? ................................................................................295
David Sehnálek

Uplatňovanie medzinárodných zmlúv Spojeného kráľovstva 
a členských štátov Európskej únie po BREXITE ..................................325
Miroslav Slašťan

Ohlédnutí se (nejen) za řízením o předběžné otázce v prvních 
15 letech členství České republiky v Evropské unii ..............................347
Václav Stehlík



9

Obsah

Kosovo jako laboratoř užití síly v mezinárodním právu ............................367
Ondřej Svaček

Několik glos k ochraně zásad právního státu na úrovni EU .................385
Naděžda Šišková

Dvacet let od zavedení eura a prvního setkání s prof. Týčem ..............397
Michal Tomášek

Zásada zákazu použití síly a „počítačový útok“ proti kritickým 
infrastrukturám státu: vacuum iuris či výkladová výzva? ..................413
Kateřina Uhlířová

Mezinárodně-soukromoprávní tvář profesora Týče, 
neboli od lex loci delicti commissi k lex loci damni infecti.............465
Jiří Valdhans

Jedna gratulácia a dve úvahy k aktuálnym problémom 
medzinárodného práva ..............................................................................................479
Peter Vršanský

Uplatnění Listiny základních práv EU při přezkumu zákona 
o pobytu cizinců Ústavním soudem.................................................................515
Jiří Zemánek

Vladimírovi...
Petr Mrkývka .......................................................................................................................521 

Michal Radvan ....................................................................................................................527 

Katedra práva Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity v Ostravě..................................................................................529


	Pocta Týč - tisk 7
	Pocta Týč - tisk 8
	Pocta Týč - tisk 9

