
Předmluva (Aleš Ger loch, Jan Wintr) 
Teze k přezkumu Lisabonské smlouvy (Pavel Rychetský) 

I. Procedurální otázky 
K otázkám souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem 
ČR se zaměřením na proceduru, uvažované varianty 
a zvolené základní východisko obsahového přezkumu smlouvy 

Vojen Güttier 
Senátní návrh na zahájení řízení a nález k Lisabonské smlouvě: 
procesní aspekty 

Jan Filip 
Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy po „lisabonském nálezu" 
Ústavního soudu 

Jan Kysela 
Několik poznámek k řízení o souladu mezinárodních smluv s ústavním 
pořádkem ve světle nálezu Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě . . . 

Jan Kněžínek 
Glosa k referenčnímu hledisku pro přezkum souladu 
Lisabonské smlouvy s Ústavou ČR 

Richard Král 
Lisabonská smlouva a její vliv na dělbu moci v České republice 

Jan Kudrna 

II. Suverenita a legitimita 
Suverenita státu (paradoxy a otazníky) 

Pavel Holländer 
Funkcionálna suverenita? 

Eduard Bárány 
Teoretické pojetí suverenity státu ústavněprávní východiska 

Karel Klíma 
Kompetenční a hodnotový rámec Evropské unie 
v „lisabonském" nálezu Ústavního soudu 

Jiří Zemánek 
Jednostranné vystoupení z EU v Lisabonské smlouvě 
jako poslední pojistka suverenity národních států? 

Robert Zbíral 



Demokracie podle Lisabonské smlouvy 
Jana Ondřejková 

Evropská unie a pluralita legitimit 
Jan Wintr 

Příkaz v nejobecnějším slova smyslu: 
pár poznámek na okraj jedné opomenuté věty 

Peter Březina 
Lisabonská smlouva v kontextu vývoje české státnosti 

Pavel Maršálek 
Fenomén suverénního státu v pohledu zakladatelů 
československé státnosti a jeho filosofickoprávní dimenze 

Jan Pinz 
Lisabonská smlouva versus moderní právní stát 

Petr Krátký 
Problém nové dimenze státní suverenity 
v integračních a desintegračních globálních procesech 

Vladimír Zoubek 

III. Co přináší Lisabonská smlouva 
Evropská unie před Lisabonskou smlouvou 
a po její eventuální ratifikaci 

Michal Tomášek 
Sjednávání mezinárodních smluv v rámci EU 
po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 

Pavel Ondřejek 
Reforma Smlouvy o založení Euratomu: opce a limity 

Jakub Handrlica 
Lisabonská smlouva a justiční spolupráce 
v trestních věcech v rámci Evropské unie 

Ondřej Hamuĺák 
Listina základních práv Evropské unie a její ústavněprávní konotace . 

Petr Mlsná 
Postavení Listiny základních práv EU v evropském právu 
a její význam pro český právní řád 

Jan Tryzna 
Lisabonská smlouva a Listina základních práv EU 

Naděžda Šišková 



Zamyšlení nad ideou Listiny základních práv Evropské unie 
Katarzyna Krzyžanková 

Ke vztahu mezi právem EU a vnitrostátním právem členských států . 
Josef Mrázek 
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