
I. Rejstřík autorů
Boroš, Milan: Ad Nepřímý úmysl, vědomá nedbalost a jiné kritické

momenty zavinění podle trestního zákoníku 3/18 s. 65
Budayová, Lucie: Upuštění od uložení trestního opatření podle § 11

ZSM 5/18 s. 109
Budka, Ivan: Využití právních nástrojů pro potírání organizovaného

zločinu (poznatky z výzkumu) 11–12/18 s. 266
Buriánek, Jiří/Hulmáková, Jana/Podaná, Zuzana: Podmíněné pro-

puštění z pohledu soudců – výsledky dotazníkového šetření 10/18
s. 229

Čentéš, Jozef: K vybraným aspektom pričítania trestného činu v práv-
nickej osobe 10/18 s. 221

Čep, David/Fryšták, Martin: Islamofobie v České republice a její vliv
na trestnou činnost – zamyšlení nad jedním případem 6/18 s. 137

Čep, David: Základy trestní odpovědnosti právnických osob ve svět-
le judikatury Nejvyššího soudu (1. část) 9/18 s. 195

Čep, David: Základy trestní odpovědnosti právnických osob ve svět-
le judikatury Nejvyššího soudu (dokončení) 10/18 s. 225

Deset, Miloš: Niektoré tendencie výkladu práva na súkromie podľa
Európskeho súdu pre ľudské práva 2/18 s. 35

Dvořák, Marek: Konference „Dokazování v trestním řízení v kontex-
tu práva na spravedlivý proces“ 5/18 s. 120

Dvořák, Marek: Phishing, pharming a jejich trestněprávní postih
4/18 s. 84

Faridová, Petra/Tomášek, Jan/Kostelníková, Zuzana/Přesličková,
Hana/Rozum, Jan/Zhřívalová, Petra: Role zaměstnání v procesu
desistence 2/18 s. 39

Fojt, Dominik: Analýza projektu evropského veřejného žalobce 4/18
s. 94

Fryšták, Martin/Čep, David: Islamofobie v České republice a její vliv
na trestnou činnost – zamyšlení nad jedním případem 6/18 s. 137

Gargulák, Michal: Kriminalizace nekonsensuální pornografie v Čes-
ké republice 2/18 s. 30

Hlaváčová, Kateřina: Institut svolení poškozeného a etický hacking
3/18 s. 53

Holas, Jakub/Roubalová, Michaela/Kostelníková, Zuzana/Peško-
vá, Martina: Péče o oběti trestných činů – dílčí výsledky z výzkumu
obětí 7–8/18 s. 185

Hořák, Jaromír: Prof. Oto Novotný oslaví devadesáté narozeniny
5/18 s. 105

Hulmáková, Jana/Buriánek, Jiří/Podaná, Zuzana: Podmíněné pro-
puštění z pohledu soudců – výsledky dotazníkového šetření 10/18
s. 229

Jílovec, Michal: Etika v trestním řízení 9/18 s. 214
Kandová, Katarína: Ještě jednou k zásadě subsidiarity trestní represe

v teorii a praxi českého trestního práva 9/18 s. 206
Kandová, Katarína: K některým aktuálním hmotněprávním a proces -

ním konsekvencím § 12 odst. 2 TrZ 1/18 s. 1
Kareš, Jan: Několik kacířských poznámek k trestání recidiv maření

výkonu úředního rozhodnutí řízením motorového vozidla vzdor
zákazu této činnosti 3/18 s. 63

Kellner, Tomáš: Odlišnost získávání informací zpravodajskými služ-
bami a policejními orgány 7–8/18 s. 179

Klapal, Vít: Vybrané problematiky nové právní úpravy přestupkové-
ho práva 7–8/18 s. 157

Kostelníková, Zuzana/Roubalová, Michaela/Pešková, Martina/
Holas, Jakub: Péče o oběti trestných činů – dílčí výsledky z výzku-
mu obětí 7–8/18 s. 185

Kostelníková, Zuzana/Tomášek, Jan/Faridová, Petra/Přesličková,
Hana/Rozum, Jan/Zhřívalová, Petra: Role zaměstnání v procesu
desistence 2/18 s. 39

Koudelka, Zdeněk: Co je cizí majetek? 11–12/18 s. 257
Kovářová, Kateřina: Otevřené věznice 4/18 s. 89
Kovářová, Kateřina: Sociální kurátor a Probační a mediační služba – čin-

nosti související s poskytováním postpenitenciární péče 9/18 s. 202
Kratochvíl, Jan: Trestní soudci a základní lidská práva: bezmezná víra

v trestní řád 7–8/18 s. 172
Kučera, Milan: Vydání věci zajištěné v trestním řízení poškozenému

7–8/18 s. 166
Lichnovský, Ondřej: Dokazování daňových trestných činů v trestním

řízení 11–12/18 s. 253
Mates, Pavel: Nad některými otázkami odpovědnosti právnických

osob v zákoně o odpovědnosti za přestupky 2/18 s. 27
Mulák, Jiří/Tibitanzlová, Alena: Ještě několik poznámek na téma

zásady subsidiarity trestní represe 5/18 s. 115
Pešková, Martina/Roubalová, Michaela/Kostelníková, Zuzana/

Holas, Jakub: Péče o oběti trestných činů – dílčí výsledky z výzku-
mu obětí 7–8/18 s. 185

Podaná, Zuzana/Buriánek, Jiří/Hulmáková, Jana: Podmíněné pro-
puštění z pohledu soudců – výsledky dotazníkového šetření 10/18
s. 229

Přesličková, Hana/Tomášek, Jan/Faridová, Petra/Kostelníková,
Zuzana/Rozum, Jan/Zhřívalová, Petra: Role zaměstnání v proce-
su desistence 2/18 s. 39

Richter, Martin: Odpovědnost insolvenčního správce za protiprávní
jednání v insolvenčním řízení z pohledu ne bis in idem 7–8/18 s. 169

Richter, Martin: Právní omyl v trestním zákoníku – co lze pod něj
podřadit a jak přistupovat k posuzování jeho vyvarovatelnosti? 6/18
s. 131

Roubalová, Michaela/Kostelníková, Zuzana/Pešková, Martina/
Holas, Jakub: Péče o oběti trestných činů – dílčí výsledky z výzku-
mu obětí 7–8/18 s. 185

Rozum, Jan/Tomášek, Jan/Faridová, Petra/Kostelníková, Zuza-
na/Přesličková, Hana/Zhřívalová, Petra: Role zaměstnání v pro-
cesu desistence 2/18 s. 39

Řepková, Dita: Řízení motorového vozidla pod vlivem návykové lát-
ky. Aplikace § 274 TrZ v rozhodovací praxi 3/18 s. 57

Svatoš, Roman: Je navrhovaný institut „pořádkové zajištění“ proti -
ústavní? 4/18 s. 79

Svoboda, Milan: Zamyšlení nad změnou vnější diferenciace věznic
z hlediska opravných prostředků proti stanovení stupně zabezpeče-
ní 10/18 s. 234

Šiška, Boris: Historický exkurz trestnoprávnou úpravou nad mláde-
žou až po súčasnosť 11–12/18 s. 260

Švarc, Michael: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního prá-
va z březnové Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 4/18 s. 99

Švarc, Michael: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního prá-
va z červnové Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 7–8/18 s. 193

Švarc, Michael: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního prá-
va z prosincové Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 1/18 s. 26

Švarc, Michael: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního prá-
va z říjnové Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 11–12/18 s. 275

Tibitanzlová, Alena/Mulák, Jiří: Ještě několik poznámek na téma
zásady subsidiarity trestní represe 5/18 s. 115

Tomášek, Jan/Faridová, Petra/Kostelníková, Zuzana/Přesličková,
Hana/Rozum, Jan/Zhřívalová, Petra: Role zaměstnání v procesu
desistence 2/18 s. 39

Umlauf, Josef: O jistotě dokazování v trestním řízení 7–8/18 s. 184
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Vicherek, Roman: Proč máme tak málo dohod o vině a trestu
11–12/18 s. 247

Vicherek, Roman: Současné trendy vývoje podmíněného propuštění
1/18 s. 6

Vučka, Jan: „Odcizení“ aneb Kdy si konečně přiznáme problém? 1/18
s. 11

Zhřívalová, Petra/Tomášek, Jan/Faridová, Petra/Kostelníková,
Zuzana/Přesličková, Hana/Rozum, Jan: Role zaměstnání v pro-
cesu desistence 2/18 s. 39

II. Dokumenty a informace
Konference „Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spra-

vedlivý proces“ 5/18 s. 120 
Otevřené věznice 4/18 s. 89 
Zamyšlení nad změnou vnější diferenciace věznic z hlediska opravných

prostředků proti stanovení stupně zabezpečení 10/18 s. 234 

III. Soudní rozhodnutí
Ústavní soud
I. ÚS 4185/16, 19. 3. 2018 5/18 s. 122
I. ÚS 741/17, 26. 9. 2017 1/18 s. 13
I. ÚS 3296/17, 20. 12. 2017 2/18 s. 44
II. ÚS 2209/15, 6. 2. 2018 4/18 s. 92
II. ÚS 3525/16, 7. 8. 2018 10/18 s. 239
II. ÚS 492/17, 17. 4. 2018 6/18 s. 144
II. ÚS 2802/17, 22. 5. 2018 9/18 s. 218
Pl. ÚS 36/17, 19. 6. 2018 10/18 s. 236

Nejvyšší soud
11 Tdo 538/2017, 14. 6. 2017 3/18 s. 68
5 Tdo 68/2014-II., 18. 6. 2014 6/18 s. 146
5 Tdo 1106/2016, 29. 3. 2017 1/18 s. 15
5 Tdo 1029/2017, 13. 12. 2017 5/18 s. 124
6 Tdo 1421/2016, 18. 5. 2016 2/18 s. 47
6 Tdo 1791/2016, 25. 1. 2017 2/18 s. 49
7 Tdo 1382/217, 22. 11. 2017 5/18 s. 127
7 Tdo 1241/2017, 1. 11. 2017 7–8/18 s. 190
7 Tdo 1334/2017, 29. 11. 2017 6/18 s. 151

Vrchní soud v Praze
2 To 79/2017, 12. 10. 2017 1/18 s. 22
2 To 103/2017, 4. 1. 2018 6/18 s. 153
2 To 42/2018, 26. 7. 2018 10/18 s. 241
8 To 85/2016, 5. 10. 2016 3/18 s. 74
8 To 89/2016, 14. 9. 2016 7–8/18 s. 191

IV. Věcný rejstřík
Adhezní řízení
K tomu, kdy nelze použít metodiku Nejvyššího soudu k náhradě

nemajetkové újmy. K tomu, že i zeť zemřelého může uplatnit nárok
na odčinění nemajetkové újmy za duševní útrapy 2/18 s. 47

K významu metodiky Nejvyššího soudu pro výši odčinění nemajetko-
vé újmy způsobené ublížením na zdraví a k prokazování této výše
v trestním (adhezním) řízení znaleckým posudkem 2/18 s. 49

Agent policejní
Využití právních nástrojů pro potírání organizovaného zločinu

(poznatky z výzkumu) 11–12/18 s. 266

Alkohol
Ke zjišťování míry ovlivnění řidiče alkoholem na základě dechové

zkoušky 5/18 s. 127

Amnestie
Rozhodnutí o tom, zda amnestovaný porušil podmínku stanovenou

amnestií 10/18 s. 236

Aplikace právních norem
Trestní soudci a základní lidská práva: bezmezná víra v trestní řád

7–8/18 s. 172

Bezpečnostní služby
Odlišnost získávání informací zpravodajskými službami a policejními

orgány 7–8/18 s. 179

Břemeno důkazní
Dokazování daňových trestných činů v trestním řízení 11–12/18

s. 253

Daň z přidané hodnoty
K akcesoritě účastenství, k nezdařenému a bezvýslednému návodu

k trestnému činu a k trestnosti vývojových stadií trestných činů zkrá-
cení daně, poplatku a podobné povinné platby a zkreslování údajů
o stavu hospodaření a jmění. K nabídce vytvoření fiktivních faktur
namísto úhrady dluhu 5/18 s. 124

Délka řízení
Zastavení trestního stíhání pro jeho nepřiměřenou délku a kompenza-

ce újmy za takové stíhání 1/18 s. 13

Detence zabezpečovací
Lhůta pro provedení periodického přezkumu trvání důvodů zabezpe-

čovací detence 9/18 s. 218

Děti nezletilé
Ke svědeckému výslechu dítěte. K výkladu pojmu jiný pohlavní styk

provedený způsobem srovnatelným se souloží 10/18 s. 241

Dohoda o vině a trestu
Proč máme tak málo dohod o vině a trestu 11–12/18 s. 247

Dokazování v trestním řízení
Dokazování daňových trestných činů v trestním řízení 11–12/18

s. 253
Konference „Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spra-

vedlivý proces“ 5/18 s. 120
O jistotě dokazování v trestním řízení 7–8/18 s. 184
Provádění prohlídek jiných prostor a pozemků a aktivní legitimace

k podání ústavní stížnosti 4/18 s. 92

Dopravní nehody
K otázce povinnosti řidiče zajistit připoutání spolujezdce bezpečnost-

ním pásem 6/18 s. 144

Dovolání v trestním řízení
K významu metodiky Nejvyššího soudu pro výši odčinění nemajetko-

vé újmy způsobené ublížením na zdraví a k prokazování této výše
v trestním (adhezním) řízení znaleckým posudkem 2/18 s. 49

Důvody dovolání trestního
K otázce povinnosti řidiče zajistit připoutání spolujezdce bezpečnost-

ním pásem 6/18 s. 144

Etika
Etika v trestním řízení 9/18 s. 214

In dubio pro reo
Dokazování daňových trestných činů v trestním řízení 11–12/18

s. 253

Informace
Odlišnost získávání informací zpravodajskými službami a policejními

orgány 7–8/18 s. 179

Irán
K otázce policejní provokace. K přípustnosti stížnosti proti usnesení

o (ne)vyloučení soudců trestního senátu Nejvyššího soudu 6/18 s. 146
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Islám
Islamofobie v České republice a její vliv na trestnou činnost – zamyš-

lení nad jedním případem 6/18 s. 137

Judikatura
Trestní soudci a základní lidská práva: bezmezná víra v trestní řád

7–8/18 s. 172

Konflikty ozbrojené
K otázce policejní provokace. K přípustnosti stížnosti proti usnesení

o (ne)vyloučení soudců trestního senátu Nejvyššího soudu 6/18
s. 146

Krádež
„Odcizení“ aneb Kdy si konečně přiznáme problém? 1/18 s. 11

Kriminalita
Role zaměstnání v procesu desistence 2/18 s. 39

Kriminalita počítačová
Institut svolení poškozeného a etický hacking 3/18 s. 53
Phishing, pharming a jejich trestněprávní postih 4/18 s. 84

Kriminologie
Využití právních nástrojů pro potírání organizovaného zločinu

(poznatky z výzkumu) 11–12/18 s. 266

Legitimace žalobní aktivní
Provádění prohlídek jiných prostor a pozemků a aktivní legitimace

k podání ústavní stížnosti 4/18 s. 92

Lidská práva
Trestní soudci a základní lidská práva: bezmezná víra v trestní řád

7–8/18 s. 172

Maření výkonu úředního rozhodnutí
K možnosti započítání trestu zákazu činnosti do sankce zákazu činnosti

uložené za přestupek 6/18 s. 151
Několik kacířských poznámek k trestání recidiv maření výkonu úřed-

ního rozhodnutí řízením motorového vozidla vzdor zákazu této čin-
nosti 3/18 s. 63

Náhrada nemajetkové újmy
K tomu, kdy nelze použít metodiku Nejvyššího soudu k náhradě

nemajetkové újmy. K tomu, že i zeť zemřelého může uplatnit nárok
na odčinění nemajetkové újmy za duševní útrapy 2/18 s. 47

K významu metodiky Nejvyššího soudu pro výši odčinění nemajetko-
vé újmy způsobené ublížením na zdraví a k prokazování této výše
v trestním (adhezním) řízení znaleckým posudkem 2/18 s. 49

Náhrada škody pozůstalým
K tomu, kdy nelze použít metodiku Nejvyššího soudu k náhradě

nemajetkové újmy. K tomu, že i zeť zemřelého může uplatnit nárok
na odčinění nemajetkové újmy za duševní útrapy 2/18 s. 47

Náklady řízení trestního
Ke lhůtě, v níž musí obhájce uplatnit nárok na přiznání odměny

a náhrady hotových výdajů 7–8/18 s. 191

Návod k trestnému činu
K akcesoritě účastenství, k nezdařenému a bezvýslednému návodu

k trestnému činu a k trestnosti vývojových stadií trestných činů zkrá-
cení daně, poplatku a podobné povinné platby a zkreslování údajů
o stavu hospodaření a jmění. K nabídce vytvoření fiktivních faktur
namísto úhrady dluhu 5/18 s. 124

Ne bis in idem
Odpovědnost insolvenčního správce za protiprávní jednání v insol-

venčním řízení z pohledu ne bis in idem 7–8/18 s. 169

Nedbalost
Právní omyl v trestním zákoníku – co lze pod něj podřadit a jak při-

stupovat k posuzování jeho vyvarovatelnosti? 6/18 s. 131

Nedotknutelnost obydlí
Niektoré tendencie výkladu práva na súkromie podľa Európskeho

súdu pre ľudské práva 2/18 s. 35

Neodkladné a neopakovatelné úkony
K prvním vývojovým stadiím trestné činnosti a k účinnosti neodklad-

ného úkonu po zahájení trestního stíhání 3/18 s. 74

Oběť trestného činu
Péče o oběti trestných činů – dílčí výsledky z výzkumu obětí 7–8/18

s. 185

Obhajoba
O jistotě dokazování v trestním řízení 7–8/18 s. 184
Právo obžalovaného průběžně znát právní náhled soudu na svůj status

spolupracujícího obviněného 10/18 s. 239

Obchod s vojenským materiálem
K otázce policejní provokace. K přípustnosti stížnosti proti usnesení

o (ne)vyloučení soudců trestního senátu Nejvyššího soudu 6/18
s. 146

Obviněný a jeho práva
Právo obžalovaného průběžně znát právní náhled soudu na svůj status

spolupracujícího obviněného 10/18 s. 239

Odepření výpovědi
Ke svědeckému výslechu dítěte. K výkladu pojmu jiný pohlavní styk

provedený způsobem srovnatelným se souloží 10/18 s. 241

Odklony
Proč máme tak málo dohod o vině a trestu 11–12/18 s. 247

Odměna obhájce
Ke lhůtě, v níž musí obhájce uplatnit nárok na přiznání odměny

a náhrady hotových výdajů 7–8/18 s. 191

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
Využití právních nástrojů pro potírání organizovaného zločinu

(poznatky z výzkumu) 11–12/18 s. 266

Odpovědnost společníků obchodní společnosti
Co je cizí majetek? 11–12/18 s. 257

Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností
Co je cizí majetek? 11–12/18 s. 257

Odpovědnost trestní
K některým podmínkám trestní odpovědnosti za zjednání výhody při

zadání veřejné zakázky a k tomu, že i zadavatele veřejné zakázky lze
považovat za vyhlašovatele veřejné soutěže. Ke spolupachatelství
trestného činu, jehož skutková podstata vyžaduje konkrétního nebo
speciálního pachatele jen pro naplnění okolnosti zvlášť přitěžující
1/18 s. 15

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Zastavení trestního stíhání pro jeho nepřiměřenou délku a kompenza-

ce újmy za takové stíhání 1/18 s. 13

Odůvodnění
Právo obžalovaného průběžně znát právní náhled soudu na svůj status

spolupracujícího obviněného 10/18 s. 239

Ohrožení pod vlivem návykové látky
Ke zjišťování míry ovlivnění řidiče alkoholem na základě dechové

zkoušky 5/18 s. 127
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Řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Aplikace § 274
TrZ v rozhodovací praxi 3/18 s. 57

Ochrana dětí a mladistvých
Ke střetu práva na obhajobu s právem na zvláštní ochranu dětí.

K nemajetkové újmě 1/18 s. 22

Ochrana soukromí
Kriminalizace nekonsensuální pornografie v České republice 2/18

s. 30
Niektoré tendencie výkladu práva na súkromie podľa Európskeho

súdu pre ľudské práva 2/18 s. 35

Ochrana vlastnického práva
Co je cizí majetek? 11–12/18 s. 257

Omyl právní
Právní omyl v trestním zákoníku – co lze pod něj podřadit a jak při-

stupovat k posuzování jeho vyvarovatelnosti? 6/18 s. 131

Omyl v trestním právu
Právní omyl v trestním zákoníku – co lze pod něj podřadit a jak při-

stupovat k posuzování jeho vyvarovatelnosti? 6/18 s. 131

Operativně pátrací prostředky
Využití právních nástrojů pro potírání organizovaného zločinu

(poznatky z výzkumu) 11–12/18 s. 266

Opravné prostředky v trestním řízení
Zamyšlení nad změnou vnější diferenciace věznic z hlediska opravných

prostředků proti stanovení stupně zabezpečení 10/18 s. 234

Organizovaný zločin
Právo obžalovaného průběžně znát právní náhled soudu na svůj status

spolupracujícího obviněného 10/18 s. 239

Osoby právnické
Nad některými otázkami odpovědnosti právnických osob v zákoně

o odpovědnosti za přestupky 2/18 s. 27

Pachatel trestného činu
K některým podmínkám trestní odpovědnosti za zjednání výhody při

zadání veřejné zakázky a k tomu, že i zadavatele veřejné zakázky lze
považovat za vyhlašovatele veřejné soutěže. Ke spolupachatelství
trestného činu, jehož skutková podstata vyžaduje konkrétního nebo
speciálního pachatele jen pro naplnění okolnosti zvlášť přitěžující
1/18 s. 15

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Podmíněné propuštění z pohledu soudců – výsledky dotazníkového

šetření 10/18 s. 229
Současné trendy vývoje podmíněného propuštění 1/18 s. 6

Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod
člověka

Islamofobie v České republice a její vliv na trestnou činnost – zamyš-
lení nad jedním případem 6/18 s. 137

Pokračování v trestném činu
Vybrané problematiky nové právní úpravy přestupkového práva

7–8/18 s. 157

Pokuta pořádková
Odpovědnost insolvenčního správce za protiprávní jednání v insol-

venčním řízení z pohledu ne bis in idem 7–8/18 s. 169

Policie
Odlišnost získávání informací zpravodajskými službami a policejními

orgány 7–8/18 s. 179

Pornografie
Kriminalizace nekonsensuální pornografie v České republice 2/18

s. 30

Porušení povinnosti
K otázce povinnosti řidiče zajistit připoutání spolujezdce bezpečnost-

ním pásem 6/18 s. 144

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení
Odpovědnost insolvenčního správce za protiprávní jednání v insol-

venčním řízení z pohledu ne bis in idem 7–8/18 s. 169

Posudek znalecký
K významu metodiky Nejvyššího soudu pro výši odčinění nemajetko-

vé újmy způsobené ublížením na zdraví a k prokazování této výše
v trestním (adhezním) řízení znaleckým posudkem 2/18 s. 49

Řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Aplikace § 274
TrZ v rozhodovací praxi 3/18 s. 57

Poškození cizích práv
K jednočinnému souběhu trestných činů podle § 181 odst. 1, odst. 2

písm. a) a § 284 odst. 2 TrZ. Ke znakům „uvedení jiného v omyl“
a „značné újmy“ ve smyslu přečinu poškození cizích práv podle
§ 181 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) TrZ 3/18 s. 68

Kriminalizace nekonsensuální pornografie v České republice 2/18
s. 30

Poškozený v trestním řízení
Vydání věci zajištěné v trestním řízení poškozenému 7–8/18 s. 166

Právní věda
Prof. Oto Novotný oslaví devadesáté narozeniny 5/18 s. 105

Právo na obhajobu
Ke střetu práva na obhajobu s právem na zvláštní ochranu dětí.

K nemajetkové újmě 1/18 s. 22

Právo na ochranu soukromého a rodinného života
Rodinný život a nejlepší zájem dětí vězněných rodičů 2/18 s. 44

Právo na spravedlivé soudní řízení
Konference „Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spra-

vedlivý proces“ 5/18 s. 120

Právo trestní
Prof. Oto Novotný oslaví devadesáté narozeniny 5/18 s. 105
Trestní soudci a základní lidská práva: bezmezná víra v trestní řád

7–8/18 s. 172

Právo trestní evropské
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové

Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 1/18 s. 26
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z březnové

Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 4/18 s. 99
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z červnové

Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 7–8/18 s. 193
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z říjnové Rady

pro spravedlnost a vnitřní věci 11–12/18 s. 275

Prevence trestné činnosti
Role zaměstnání v procesu desistence 2/18 s. 39

Probační a mediační služba
Sociální kurátor a Probační a mediační služba – činnosti související

s poskytováním postpenitenciární péče 9/18 s. 202

Prohlídka jiných prostor a pozemků
Provádění prohlídek jiných prostor a pozemků a aktivní legitimace

k podání ústavní stížnosti 4/18 s. 92
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Provokace policejní
Hranice nedovolené policejní provokace 5/18 s. 122
K otázce policejní provokace. K přípustnosti stížnosti proti usnesení

o (ne)vyloučení soudců trestního senátu Nejvyššího soudu 6/18
s. 146

Provoz na pozemních komunikacích
K otázce povinnosti řidiče zajistit připoutání spolujezdce bezpečnost-

ním pásem 6/18 s. 144

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
K jednočinnému souběhu trestných činů podle § 181 odst. 1, odst. 2

písm. a) a § 284 odst. 2 TrZ. Ke znakům „uvedení jiného v omyl“
a „značné újmy“ ve smyslu přečinu poškození cizích práv podle
§ 181 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) TrZ 3/18 s. 68

Přestupky
K možnosti započítání trestu zákazu činnosti do sankce zákazu činnosti

uložené za přestupek 6/18 s. 151
Nad některými otázkami odpovědnosti právnických osob v zákoně

o odpovědnosti za přestupky 2/18 s. 27
Vybrané problematiky nové právní úpravy přestupkového práva

7–8/18 s. 157

Příprava trestného činu
K akcesoritě účastenství, k nezdařenému a bezvýslednému návodu

k trestnému činu a k trestnosti vývojových stadií trestných činů zkrá-
cení daně, poplatku a podobné povinné platby a zkreslování údajů
o stavu hospodaření a jmění. K nabídce vytvoření fiktivních faktur
namísto úhrady dluhu 5/18 s. 124

K prvním vývojovým stadiím trestné činnosti a k účinnosti neodklad-
ného úkonu po zahájení trestního stíhání 3/18 s. 74

Rada EU
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z březnové

Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 4/18 s. 99

Recidiva
K neúčelnosti trestního stíhání z hlediska dříve uloženého trestu

7–8/18 s. 190
Několik kacířských poznámek k trestání recidiv maření výkonu úřed-

ního rozhodnutí řízením motorového vozidla vzdor zákazu této čin-
nosti 3/18 s. 63

Řízení motorového vozidla
Řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Aplikace § 274

TrZ v rozhodovací praxi 3/18 s. 57

Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
Několik kacířských poznámek k trestání recidiv maření výkonu úřed-

ního rozhodnutí řízením motorového vozidla vzdor zákazu této čin-
nosti 3/18 s. 63

Řízení přípravné zkrácené
Proč máme tak málo dohod o vině a trestu 11–12/18 s. 247

Řízení trestní
Analýza projektu evropského veřejného žalobce 4/18 s. 94
Etika v trestním řízení 9/18 s. 214
Je navrhovaný institut „pořádkové zajištění“ protiústavní? 4/18 s. 79

Skutková podstata trestného činu
„Odcizení“ aneb Kdy si konečně přiznáme problém? 1/18 s. 11
K některým podmínkám trestní odpovědnosti za zjednání výhody při

zadání veřejné zakázky a k tomu, že i zadavatele veřejné zakázky lze
považovat za vyhlašovatele veřejné soutěže. Ke spolupachatelství
trestného činu, jehož skutková podstata vyžaduje konkrétního nebo
speciálního pachatele jen pro naplnění okolnosti zvlášť přitěžující
1/18 s. 15

Snížení trestu odnětí svobody
K mimořádnému snížení trestu odnětí svobody 6/18 s. 153

Sociální péče
Sociální kurátor a Probační a mediační služba – činnosti související

s poskytováním postpenitenciární péče 9/18 s. 202

Souběh trestných činů
K jednočinnému souběhu trestných činů podle § 181 odst. 1, odst. 2

písm. a) a § 284 odst. 2 TrZ. Ke znakům „uvedení jiného v omyl“
a „značné újmy“ ve smyslu přečinu poškození cizích práv podle
§ 181 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) TrZ 3/18 s. 68

Soudní spolupráce v trestních věcech
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové

Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 1/18 s. 26

Soudnictví ve věcech mládeže
Historický exkurz trestnoprávnou úpravou nad mládežou až po súčas-

nosť 11–12/18 s. 260

Správa majetku
Co je cizí majetek? 11–12/18 s. 257

Správce insolvenční
Odpovědnost insolvenčního správce za protiprávní jednání v insol-

venčním řízení z pohledu ne bis in idem 7–8/18 s. 169

Stížnost ústavní
Provádění prohlídek jiných prostor a pozemků a aktivní legitimace

k podání ústavní stížnosti 4/18 s. 92

Styk rodiče s dítětem
Rodinný život a nejlepší zájem dětí vězněných rodičů 2/18 s. 44

Subsidiarita trestní represe
Ještě jednou k zásadě subsidiarity trestní represe v teorii a praxi české-

ho trestního práva 9/18 s. 206
Ještě několik poznámek na téma zásady subsidiarity trestní represe

5/18 s. 115
K některým aktuálním hmotněprávním a procesním konsekvencím

§ 12 odst. 2 TrZ 1/18 s. 1

Svědci
Je navrhovaný institut „pořádkové zajištění“ protiústavní? 4/18 s. 79

Svolení poškozeného
Institut svolení poškozeného a etický hacking 3/18 s. 53

Terorismus
Islamofobie v České republice a její vliv na trestnou činnost – zamyš-

lení nad jedním případem 6/18 s. 137

Trest zákazu činnosti
Několik kacířských poznámek k trestání recidiv maření výkonu úřed-

ního rozhodnutí řízením motorového vozidla vzdor zákazu této čin-
nosti 3/18 s. 63

Trestná činnost
Hranice nedovolené policejní provokace 5/18 s. 122

Trestné činy daňové
Dokazování daňových trestných činů v trestním řízení 11–12/18 s. 253

Trestné činy proti majetku
Co je cizí majetek? 11–12/18 s. 257

Trestní odpovědnost právnických osob
K vybraným aspektom pričítania trestného činu v právnickej osobe

10/18 s. 221
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Základy trestní odpovědnosti právnických osob ve světle judikatury
Nejvyššího soudu (1. část) 9/18 s. 195

Základy trestní odpovědnosti právnických osob ve světle judikatury
Nejvyššího soudu (dokončení) 10/18 s. 225

Trestný čin trvající
Vybrané problematiky nové právní úpravy přestupkového práva

7–8/18 s. 157

Ublížení na zdraví
K významu metodiky Nejvyššího soudu pro výši odčinění nemajetko-

vé újmy způsobené ublížením na zdraví a k prokazování této výše
v trestním (adhezním) řízení znaleckým posudkem 2/18 s. 49

Účastenství na trestném činu
K některým podmínkám trestní odpovědnosti za zjednání výhody při

zadání veřejné zakázky a k tomu, že i zadavatele veřejné zakázky lze
považovat za vyhlašovatele veřejné soutěže. Ke spolupachatelství
trestného činu, jehož skutková podstata vyžaduje konkrétního nebo
speciálního pachatele jen pro naplnění okolnosti zvlášť přitěžující
1/18 s. 15

Újma nemajetková
Ke střetu práva na obhajobu s právem na zvláštní ochranu dětí.

K nemajetkové újmě 1/18 s. 22

Usmrcení
K tomu, kdy nelze použít metodiku Nejvyššího soudu k náhradě

nemajetkové újmy. K tomu, že i zeť zemřelého může uplatnit nárok
na odčinění nemajetkové újmy za duševní útrapy 2/18 s. 47

K otázce povinnosti řidiče zajistit připoutání spolujezdce bezpečnost-
ním pásem 6/18 s. 144

Uznávání a výkon cizích soudních rozhodnutí
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové

Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 1/18 s. 26

Veřejné zakázky
K některým podmínkám trestní odpovědnosti za zjednání výhody při

zadání veřejné zakázky a k tomu, že i zadavatele veřejné zakázky lze
považovat za vyhlašovatele veřejné soutěže. Ke spolupachatelství
trestného činu, jehož skutková podstata vyžaduje konkrétního nebo
speciálního pachatele jen pro naplnění okolnosti zvlášť přitěžující
1/18 s. 15

Veřejný příslib
Institut svolení poškozeného a etický hacking 3/18 s. 53

Vězeňství
Otevřené věznice 4/18 s. 89
Zamyšlení nad změnou vnější diferenciace věznic z hlediska opravných

prostředků proti stanovení stupně zabezpečení 10/18 s. 234

Vražda
K prvním vývojovým stadiím trestné činnosti a k účinnosti neodklad-

ného úkonu po zahájení trestního stíhání 3/18 s. 74

Vydání věci důležité pro trestní řízení
Vydání věci zajištěné v trestním řízení poškozenému 7–8/18 s. 166

Výkon trestu odnětí svobody
Rodinný život a nejlepší zájem dětí vězněných rodičů 2/18 s. 44
Rozhodnutí o tom, zda amnestovaný porušil podmínku stanovenou

amnestií 10/18 s. 236
Sociální kurátor a Probační a mediační služba – činnosti související

s poskytováním postpenitenciární péče 9/18 s. 202

Výslech svědka v trestním řízení
Ke svědeckému výslechu dítěte. K výkladu pojmu jiný pohlavnístyk

provedený způsobem srovnatelným se souloží 10/18 s. 241

Zadržení
Je navrhovaný institut „pořádkové zajištění“ protiústavní? 4/18 s. 79

Zajištění osoby
Je navrhovaný institut „pořádkové zajištění“ protiústavní? 4/18 s. 79

Zajištění věci v trestním řízení
Vydání věci zajištěné v trestním řízení poškozenému 7–8/18 s. 166

Zákaz činnosti
K možnosti započítání trestu zákazu činnosti do sankce zákazu činnosti

uložené za přestupek 6/18 s. 151

Zaměstnanost
Role zaměstnání v procesu desistence 2/18 s. 39

Započítání trestu
K možnosti započítání trestu zákazu činnosti do sankce zákazu činnosti

uložené za přestupek 6/18 s. 151

Zařazování odsouzených
Zamyšlení nad změnou vnější diferenciace věznic z hlediska opravných

prostředků proti stanovení stupně zabezpečení 10/18 s. 234

Zásady práva trestního
K některým aktuálním hmotněprávním a procesním konsekvencím

§ 12 odst. 2 TrZ 1/18 s. 1

Zastavení trestního stíhání
K neúčelnosti trestního stíhání z hlediska dříve uloženého trestu

7–8/18 s. 190
Zastavení trestního stíhání pro jeho nepřiměřenou délku a kompenza-

ce újmy za takové stíhání 1/18 s. 13

Zavinění úmyslné
Ad Nepřímý úmysl, vědomá nedbalost a jiné kritické momenty zavi-

nění podle trestního zákoníku 3/18 s. 65

Zavinění z nedbalosti
Ad Nepřímý úmysl, vědomá nedbalost a jiné kritické momenty zavi-

nění podle trestního zákoníku 3/18 s. 65

Zdravotní péče
K jednočinnému souběhu trestných činů podle § 181 odst. 1, odst. 2

písm. a) a § 284 odst. 2 TrZ. Ke znakům „uvedení jiného v omyl“
a „značné újmy“ ve smyslu přečinu poškození cizích práv podle
§ 181 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) TrZ 3/18 s. 68

Zkrácení daně, poplatku a jiné podobné povinné platby
K akcesoritě účastenství, k nezdařenému a bezvýslednému návodu

k trestnému činu a k trestnosti vývojových stadií trestných činů zkrá-
cení daně, poplatku a podobné povinné platby a zkreslování údajů
o stavu hospodaření a jmění. K nabídce vytvoření fiktivních faktur
namísto úhrady dluhu 5/18 s. 124

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
K akcesoritě účastenství, k nezdařenému a bezvýslednému návodu

k trestnému činu a k trestnosti vývojových stadií trestných činů zkrá-
cení daně, poplatku a podobné povinné platby a zkreslování údajů
o stavu hospodaření a jmění. K nabídce vytvoření fiktivních faktur
namísto úhrady dluhu 5/18 s. 124

Znásilnění
Ke střetu práva na obhajobu s právem na zvláštní ochranu dětí.

K nemajetkové újmě 1/18 s. 22
Ke svědeckému výslechu dítěte. K výkladu pojmu jiný pohlavní styk

provedený způsobem srovnatelným se souloží 10/18 s. 241

Zrušení rozhodnutí dovolacím soudem
K možnosti započítání trestu zákazu činnosti do sankce zákazu činnosti

uložené za přestupek 6/18 s. 151
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Žalobce
Analýza projektu evropského veřejného žalobce 4/18 s. 94

V. Rejstřík právních předpisů
140/1961 Sb.
§ 171 3/18 s. 63
§ 201 3/18 s. 57

141/1961 Sb.
§ 1 7–8/18 s. 190, 10/18 s. 239
§ 2 3/18 s. 74, 5/18 s. 127, 10/18 s. 239
§ 11 1/18 s. 13
§ 12 7–8/18 s. 157
§ 30 5/18 s. 122
§ 36 11–12/18 s. 247
§ 41 7–8/18 s. 191
§ 43 2/18 s. 47
§ 72a 7–8/18 s. 172
§ 78 7–8/18 s. 166
§ 79 7–8/18 s. 166
§ 80 7–8/18 s. 166
§ 82 4/18 s. 92
§ 83a 4/18 s. 92
§ 84 4/18 s. 92
§ 89 7–8/18 s. 184
§ 101 10/18 s. 241
§ 102 1/18 s. 22, 10/18 s. 241
§ 102a 11–12/18 s. 266
§ 125 3/18 s. 63
§ 151 7–8/18 s. 191
§ 158 1/18 s. 22, 3/18 s. 74, 7–8/18 s. 179
§ 158b 5/18 s. 122, 11–12/18 s. 266
§ 158c 5/18 s. 122, 6/18 s. 146
§ 158d 5/18 s. 122
§ 158e 6/18 s. 146, 11–12/18 s. 266
§ 159a 1/18 s. 1
§ 164 3/18 s. 74
§ 171 1/18 s. 1
§ 172 1/18 s. 1, 5/18 s. 115, 7–8/18 s. 190
§ 175a 11–12/18 s. 247
§ 178a 10/18 s. 239
§ 179a 11–12/18 s. 247
§ 211 2/18 s. 49, 4/18 s. 79, 7–8/18 s. 172
§ 222 6/18 s. 151
§ 228 1/18 s. 22, 2/18 s. 47, 2/18 s. 49
§ 265b 2/18 s. 49, 6/18 s. 144
§ 314o 11–12/18 s. 247
§ 324a 10/18 s. 234
§ 331 1/18 s. 6
§ 357 9/18 s. 218
§ 368 10/18 s. 236
§ 369 10/18 s. 236

200/1990 Sb.
§ 2 7–8/18 s. 157
§ 11 6/18 s. 151
§ 84 7–8/18 s. 157

104/1991 Sb.
čl. 3 2/18 s. 44
čl. 9 2/18 s. 44

209/1992 Sb.
Pt. 7 čl. 4 7–8/18 s. 169
čl.5 4/18 s. 79
čl. 5 9/18 s. 218
čl. 6 1/18 s. 13, 1/18 s. 22
čl.7 5/18 s. 122
čl. 8 2/18 s. 35, 2/18 s. 44, 4/18 s. 92

1/1993 Sb.
čl. 4 10/18 s. 236
čl. 63 10/18 s. 236
čl. 89 7–8/18 s. 172

2/1993 Sb.
čl.8 4/18 s. 79
čl. 8 9/18 s. 218
čl.8 10/18 s. 236
čl. 10 2/18 s. 30, 2/18 s. 44
čl. 11 11–12/18 s. 257
čl. 12 4/18 s. 92
čl. 32 2/18 s. 44
čl. 36 1/18 s. 13, 2/18 s. 44, 2/18 s. 49, 6/18 s. 144
čl.36 10/18 s. 236
čl. 36 10/18 s. 239
čl. 37 1/18 s. 22, 10/18 s. 239
čl.38 10/18 s. 236
čl. 38 10/18 s. 239
čl. 39 5/18 s. 122, 6/18 s. 144
čl. 40 6/18 s. 144, 10/18 s. 236, 10/18 s. 239

182/1993 Sb.
§ 72 4/18 s. 92

283/1993 Sb.
§ 24 9/18 s. 214
§ 33 9/18 s. 214

153/1994 Sb.
§ 2 7–8/18 s. 179
§ 11 7–8/18 s. 179

85/1996 Sb.
§ 16 9/18 s. 214
§ 17 9/18 s. 214

82/1998 Sb.
§ 13 1/18 s. 13

169/1999 Sb.
§ 8 10/18 s. 234
§ 12a 10/18 s. 234
§ 12b 10/18 s. 234
§ 20 9/18 s. 202

345/1999 Sb.
§ 5 9/18 s. 202

361/2000 Sb.
§ 5 6/18 s. 144
§ 6 6/18 s. 144
§ 9 6/18 s. 144

6/2002 Sb.
§ 62 9/18 s. 214

218/2003 Sb.
§ 11 5/18 s. 109

289/2005 Sb.
§ 8 7–8/18 s. 179

108/2006 Sb.
§ 92 9/18 s. 202

137/2006 Sb.
§ 7 1/18 s. 15
§ 17 1/18 s. 15
§ 21 1/18 s. 15
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182/2006 Sb.
§ 11 7–8/18 s. 169
§ 32 7–8/18 s. 169
§ 81 7–8/18 s. 169

312/2006 Sb.
§ 10 7–8/18 s. 169
§ 36 7–8/18 s. 169
§ 36b 7–8/18 s. 169

273/2008 Sb.
§ 9 9/18 s. 214
§ 10 7–8/18 s. 157
§ 68 11–12/18 s. 266
§ 72 7–8/18 s. 179
§ 73 11–12/18 s. 266

40/2009 Sb.
§ 12 1/18 s. 1, 5/18 s. 115, 9/18 s. 206
§ 15 3/18 s. 65
§ 16 6/18 s. 131
§ 19 6/18 s. 131
§ 20 3/18 s. 74, 5/18 s. 124
§ 22 1/18 s. 15
§ 23 1/18 s. 15
§ 24 1/18 s. 15, 5/18 s. 124, 6/18 s. 146
§ 30 3/18 s. 53
§ 39 5/18 s. 115, 6/18 s. 153
§ 46 5/18 s. 109
§ 49 9/18 s. 202
§ 51 9/18 s. 202
§ 52 4/18 s. 89
§ 55 3/18 s. 63
§ 56 4/18 s. 89, 10/18 s. 234
§ 58 6/18 s. 153, 10/18 s. 239
§ 73 3/18 s. 63
§ 88 1/18 s. 6, 10/18 s. 229
§ 100 9/18 s. 218
§ 112 6/18 s. 144
§ 114 1/18 s. 15, 9/18 s. 195
§ 140 3/18 s. 74
§ 143 6/18 s. 144
§ 145 2/18 s. 49
§ 147 6/18 s. 144
§ 148 6/18 s. 144
§ 175 4/18 s. 84
§ 181 2/18 s. 30, 3/18 s. 68
§ 183 2/18 s. 30
§ 185 10/18 s. 241
§ 205 1/18 s. 11
§ 206 7–8/18 s. 169
§ 208 7–8/18 s. 169
§ 209 4/18 s. 84, 7–8/18 s. 169
§ 220 11–12/18 s. 257
§ 221 11–12/18 s. 257
§ 225 7–8/18 s. 169
§ 230 3/18 s. 53, 4/18 s. 84
§ 234 4/18 s. 84
§ 240 5/18 s. 124
§ 254 5/18 s. 124
§ 255 11–12/18 s. 257
§ 256 1/18 s. 15
§ 260 4/18 s. 94

§ 265 6/18 s. 146
§ 274 3/18 s. 57, 3/18 s. 68, 5/18 s. 127
§ 284  3/18 s. 68
§ 312c 11–12/18 s. 266
§ 337 3/18 s. 63, 6/18 s. 151
§ 358 2/18 s. 49
§ 363 11–12/18 s. 266
§ 403 6/18 s. 137
§ 410  6/18 s. 146

41/2009 Sb.
o 10/18 s. 239

280/2009 Sb.
§ 52 11–12/18 s. 253
§ 53 11–12/18 s. 253
§ 92 11–12/18 s. 253

372/2011 Sb.
§ 49 3/18 s. 68

418/2011 Sb.
§ 8 9/18 s. 195, 10/18 s. 225
§ 9 2/18 s. 27
§ 10 10/18 s. 225

89/2012 Sb.
§ 13 2/18 s. 49
§ 82 2/18 s. 30
§ 90 2/18 s. 30
§ 2884 3/18 s. 53
§ 2894 1/18 s. 22
§ 2951 1/18 s. 22
§ 2958 2/18 s. 47, 2/18 s. 49
§ 2959 2/18 s. 47

193/2012 Sb.
o 10/18 s. 239

1/2013 Sb.
o 1/18 s. 6

45/2013 Sb.
§ 4 7–8/18 s. 185
§ 8 7–8/18 s. 185
§ 48 7–8/18 s. 185

104/2013 Sb. m. s.
čl. 1 3/18 s. 53

41/2014 Sb.
o 3/18 s. 57

250/2016 Sb.
§ 6 2/18 s. 27
§ 7 2/18 s. 27, 7–8/18 s. 157
§ 8 7–8/18 s. 157
§ 9 7–8/18 s. 157
§ 11 2/18 s. 27
§ 14 2/18 s. 27
§ 16 2/18 s. 27
§ 17 2/18 s. 27
§ 20 2/18 s. 27
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