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jejichž příspěvky jsou vítány, se bude rekrutovat z „do-
mácí“ teoretické a praktické právnické fronty. Příležitost 
k publikaci ovšem zaslouží nepochybně též významní 
představitelé zahraniční právnické veřejnosti. Konečně 
třebaže hlavní proud autorů budou tvořit jistě tak či onak 
významní představitelé právní nauky a praxe, chceme 
dát příležitost podle možností též mladým nadějným au-
torům, a to třeba i z řad vynikajících studentů, zejména 
doktorského studia.

Co se týče formálních charakteristik, je časopis kon-
cipován jako periodikum, které bude vycházet dvakrát 
ročně, konkrétně vždy  v průběhu června a prosince. Po-
kud jde o jeho podobu, lze jej na objednávku pořídit sa-
mozřejmě v jeho podobě listinné, dostupná bude ovšem 
vždy též  elektronická podoba, konkrétně na webových 
stránkách Fakulty právnické ZČU a v systému ASPI, tře-
baže k tomuto zpřístupnění elektronické podoby může 
docházet i s časovým odstupem po vydání čísla v listinné 
podobě. Konečně z hlediska svého rozsahu bude v zása-
dě každé číslo časopisu více méně srovnatelné s tím, kte-
ré právě pročítáte, lišit se ovšem může (a často dozajista 
i bude) jak počet příspěvků, tak i jejich délka.

Podané charakteristiky časopisu do značné míry na-
značují též jeho cíl. Tím pochopitelně není ani poskyt-
nout fundamentální základnu právních informací, ani 
snad vytvářet konkurenci těm či oněm právnickým peri-
odikům, která jsou u nás vydávána. Z tohoto hlediska jak 
redakční rada časopisu, tak ani Fakulta právnická ZČU 
přirozeně nepostrádají potřebnou skromnost. Přesto se 
jim nechce rezignovat na určitou neskromnost. Totiž ne-
skromnost poskytovat Vám široké spektrum zajímavých 
a hlavně vysoce kvalitních právnických literárních vý-
stupů, stát se pravidelnou součástí Vašeho právnického 
uvažování, ať již profesního, nebo jen zájmového, a snad 
i docílit toho, aby se z Vás, kdo budete Právnické listy se 
zájmem číst, postupem doby stávali též ti, kdo je budou 
autorsky spoluvytvářet.  
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou první číslo časopisu, který po-
číná vydávat Fakulta právnická Západočeské univerzity 
v Plzni ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer 
ČR a který nese název Právnické listy. Tato charakteris-
tika leccos odhaluje, avšak i leccos naopak neodkrývá.

Nabíledni je v základu tematické zaměření našeho 
periodika. Jde o časopis, jehož obsahem budou v pod-
statě veskrze příspěvky pouze právnického zaměření 
a zřejmě nanejvýše jen výjimečně též příspěvky z pří-
buzných oborů. Tento v zásadě jednotící rámec ovšem 
skrývá rozmanitou variabilitu, a to hned v několikerém 
směru. Předně, jakkoli by základem publikací měla být 
pojednání teoretického charakteru, mnohdy se budou na 
stránkách časopisu řešit též problémy právní praxe. Dále, 
těžiště podávaných informací bude ležet nepochybně 
v jednotlivých článcích, přesto podle potřeby nebudou 
chybět ani recenze, anotace a případně ani zprávy z vě-
deckého života. Z časového hlediska budou předmětem 
zájmu především aktuální právní otázky, bylo by však 
samozřejmě chybou zapomínat na právní historii, ať již 
tu naši, anebo světovou. Konečně jednotlivá čísla sice 
zpravidla nebudou mít (podobně jako je tomu u před-
kládaného prvního čísla) žádný společný užší obsahový 
jmenovatel, přesto nelze vyloučit, že čas od času bude 
některé z čísel věnováno pouze určitému tematickému 
okruhu .

Pokud jde o autory, jejich zásadní jednota daná jejich 
odborným právnickým zaměřením implikuje rovněž va-
riabilitu, totiž variabilitu jako různorodých přispěvatelů. 
Ta se týká především jejich „původu“. Jistě nepřekvapí, 
že Právnické listy mají být platformou pro tvorbu akade-
mických pracovníků naší fakulty. Široký prostor ovšem 
bude poskytnut též přispěvatelům odjinud, a to přispěva-
telům jak z řad akademických pracovníků jiných práv-
nických fakult (jak o tom svědčí mimo jiné i předkládané 
první číslo časopisu), tak z řad představitelů z různých 
oblastí právní praxe. Dále je samozřejmé, že gros autorů, 
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