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I. Rejstřík autorů
Adamec, Martin: Opětovné spáchání trestného činu výtržnictví – otázka (ne)zbytnosti
kvalifikované skutkové podstaty dle § 358 odst. 2 písm. a) TrZ 9/19 s. 189
Bartošíková, Radka/Mičudová, Silvia: Zůbek, J. Odklony v trestním řízení 10/19 s. 218
Bílková, Veronika: Zahraniční terorističtí bojovníci a česká právní úprava 2/19 s. 40
Blatníková, Šárka/Zeman, Petr: Ochranné léčení během výkonu trestu odnětí svobody:
možnosti a úskalí 6/19 s. 127
Blatníková, Šárka/Zeman, Petr: Využívání zabezpečovací detence v oficiálních statistikách
a v praxi, aneb o významu „správných“ dat pro nastavení trestněpolitických opatření 11–
12/19 s. 237
Dostál, Otto: Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – dožádání, vydání věci a prohlídky
(1. díl) 3/19 s. 66
Dostál, Otto: Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – odposlech a údaje o komunikaci
(2. díl) 4/19 s. 77
Dostál, Otto: Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – sledování, důkazy od
oznamovatelů (3. díl) 5/19 s. 104
Dostál, Otto: Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – úložiště, e-maily, telefony,
sociální sítě a logy (4. díl) 6/19 s. 123
Dvořák, Marek: Konference „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“ 4/19 s. 84
Fojt, Dominik: Recenze publikace Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veciach
trestných 4/19 s. 87
Fryšták, Marek: Znalecký posudek, jeho význam a hodnocení v trestním řízení 9/19 s. 186
Gaľo, Dušan: Trest zákazu činnosti ve vztahu k nabývání, držení a nošení střelných zbraní 7–
8/19 s. 159
Gavlasová, Magdaléna: Úskalí aktuální právní úpravy prostituce na našem území 4/19 s. 75
Gřivna, Tomáš/Šimánová, Hana: Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových
trestných činů 11–12/19 s. 221
Havelková, Renata/Jirásko, Vojtěch: Využití metody pachové identifikace v trestním řízení
9/19 s. 192
Hurychová, Lucie: Představení švýcarské procesní úpravy řízení ve věcech mládeže 7–8/19
s. 155
Hurychová, Lucie: Představení švýcarské úpravy soudnictví ve věcech mládeže 5/19 s. 109
Husseini, Faisal: Ústavní soud České republiky: Výběr rozhodnutí 3/19 s. 71
Chromý, Jakub: Devět let s trestem zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce 6/19 s. 119
Jílovec, Michal/Růžička, Petr: Pár poznámek k otázce počtu zproštěných věcí u trestních
soudů 5/19 s. 102
Jirásko, Vojtěch/Havelková, Renata: Využití metody pachové identifikace v trestním řízení
9/19 s. 192
Knaifl, Karel: Otázka retroaktivity při ukládání ochranných opatření ve světle aktuálního
rozhodnutí Ústavního soudu 11–12/19 s. 226

Konečná, Hana/Svatoš, Roman: Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích 1/19
s. 7
Kovářová, Kateřina: Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody jakožto jeden
z možných institutů napomáhajících snazší resocializaci odsouzeného 2/19 s. 35
Kubička, Remig: Objednávateľ v rekodifikovanom Trestnom zákone Slovenskej republiky
1/19 s. 13
Lobotka, Andrej: Fryšták, M. Znalecké dokazování v trestním řízení 10/19 s. 217
Lukášová, Marcela: Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře 3/19
s. 60
Lukášová, Marcela: Trestání jako výsada trestního práva? 5/19 s. 97
Malý, Jan: Problémy vybraných zajišťovacích institutů v trestním řízení vedeném proti
právnické osobě 3/19 s. 53
Malý, Jan: Válková, H., Kuchta, J., Hulmáková, J. Základy kriminologie a trestní politiky 6/19
s. 135
Malý, Jan: Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti 11–12/19 s. 233
Mates, Pavel: Nad procesní úpravou správního trestání 10/19 s. 207
Matocha, Jakub: Informační povinnost a oprávněné subjekty podle § 88a odst. 2 TrŘ 7–8/19
s. 152
Mičudová, Silvia/Bartošíková, Radka: Zůbek, J. Odklony v trestním řízení 10/19 s. 218
Novák, Petr: K otázce časové působnosti judikatury v trestním právu 4/19 s. 83
Pelc, Vladimír: Aktuální otázky promlčení trestní odpovědnosti 1/19 s. 1
Rosůlek, Adéla: Srovnání české a polské právní úpravy odpovědnosti za činy spáchané ve
stavu nepříčetnosti pod vlivem návykových látek 10/19 s. 210
Růžička, Petr/Jílovec, Michal: Pár poznámek k otázce počtu zproštěných věcí u trestních
soudů 5/19 s. 102
Říha, Jiří/Šámal, Pavel/Strya, Jan: Odklony v justiční praxi – 1. část 9/19 s. 177
Říha, Jiří/Šámal, Pavel/Strya, Jan: Odklony v justiční praxi – 2. část 10/19 s. 202
Skupin, Zdeněk Jiří: Zamyšlení nad okolnostmi vylučujícími protiprávnost při trestněprávním
zásahu do autorských práv za použití P2P a zejména klient-server sítí s důrazem na nutnou
obranu a krajní nouzi 2/19 s. 27
Skupin, Zdeněk Jiří: Zahlazení odsouzení v zahraničních právních úpravách 7–8/19 s. 141
Strya, Jan/Šámal, Pavel/Říha, Jiří: Odklony v justiční praxi – 1. část 9/19 s. 177
Strya, Jan/Šámal, Pavel/Říha, Jiří: Odklony v justiční praxi – 2. část 10/19 s. 202
Sváček, Jan: Jelínek, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice –
Problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019, 384 stran 9/19 s. 196
Svatoš, Roman/Konečná, Hana: Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích 1/19
s. 7
Šámal, Pavel/Říha, Jiří/Strya, Jan: Odklony v justiční praxi – 1. část 9/19 s. 177
Šámal, Pavel/Říha, Jiří/Strya, Jan: Odklony v justiční praxi – 2. část 10/19 s. 202
Šimánová, Hana/Gřivna, Tomáš: Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových
trestných činů 11–12/19 s. 221
Šimek, Filip: Následky vyloučení věci spolupracujícího obviněného ze společného řízení 11–
12/19 s. 230
Švarc, Michael: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové Rady pro
spravedlnost a vnitřní věci 2/19 s. 50
Švarc, Michael: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z březnové Rady pro
spravedlnost a vnitřní věci 4/19 s. 93
Švarc, Michael: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z červnové Rady
pro spravedlnost a vnitřní věci 7–8/19 s. 173

Švarc, Michael: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z říjnové Rady pro
spravedlnost a vnitřní věci 11–12/19 s. 254
Válková, Helena: Durdík, T., Čírtková, L., Háková, D., Vitoušová, P. Zákon o obětech
trestných činů. Komentář 6/19 s. 134
Válková, Helena: Soudnictví ve věcech mládeže optikou poslední implementační novely 10/19
s. 199
Zeman, Petr/Blatníková, Šárka: Ochranné léčení během výkonu trestu odnětí svobody:
možnosti a úskalí 6/19 s. 127
Zeman, Petr/Blatníková, Šárka: Využívání zabezpečovací detence v oficiálních statistikách
a v praxi, aneb o významu „správných“ dat pro nastavení trestněpolitických opatření 11–
12/19 s. 237
II. Recenze a anotace
Durdík, T., Čírtková, L., Háková, D., Vitoušová, P. Zákon o obětech trestných činů. Komentář
6/19 s. 134
Fryšták, M. Znalecké dokazování v trestním řízení 10/19 s. 217
Jelínek, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – Problémy
a perspektivy. Praha: Leges, 2019, 384 stran 9/19 s. 196
Válková, H., Kuchta, J., Hulmáková, J. Základy kriminologie a trestní politiky 6/19 s. 135
III. Dokumenty a informace
Konference „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“ 4/19 s. 84
Recenze publikace Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veciach trestných 4/19 s. 87
IV. Soudní rozhodnutí
Ústavní soud
I. ÚS 1949/17-4, 8. 1. 2019 6/19 s. 136
I. ÚS 2845/17, 8. 1. 2019 6/19 s. 138
I. ÚS 2832/18, 19. 2. 2019 6/19 s. 137
I. ÚS 4037/18, 21. 5. 2019 7–8/19 s. 162
II. ÚS 2077/17-2, 26. 3. 2019 6/19 s. 138
II. ÚS 482/18, 28. 11. 2018 2/19 s. 47
II. ÚS 810/18, 18. 6. 2019 9/19 s. 197
II. ÚS 4022/18, 30. 7. 2019 11–12/19 s. 244
III. ÚS 2204/17, 12. 2. 2019 6/19 s. 137
III. ÚS 3439/17, 2. 4. 2019 6/19 s. 136
III. ÚS 4129/18, 26. 2. 2019 6/19 s. 139
IV. ÚS 4091/18, 5. 2. 2019 6/19 s. 137
Pl. ÚS-st. 49/18, 29. 1. 2019 4/19 s. 88
Nejvyšší soud
6 Tdo 244/2018-II., 31. 5. 2018 7–8/19 s. 164
7 Tdo 479/2018, 23. 5. 2018 4/19 s. 89
Vrchní soud v Praze
2 To 57/2018, 30. 8. 2018 1/19 s. 23
2 To 139/2018, 5. 12. 2018 5/19 s. 114

2 To 23/2019, 18. 4. 2019 11–12/19 s. 251
2 To 25/2019, 2. 5. 2019 11–12/19 s. 246
6 To 14/2018, 28. 5. 2018 1/19 s. 19
V. Věcný rejstřík
Actio libera in causa
Srovnání české a polské právní úpravy odpovědnosti za činy spáchané ve stavu nepříčetnosti
pod vlivem návykových látek 10/19 s. 210
Adhezní řízení
K problematice adhezního řízení a způsobu výkonu rozhodnutí 1/19 s. 19
Zvláštní povaha trestných činů z nenávisti a povinnost soudů 6/19 s. 136
Cenné papíry
K zabrání cenných papírů z konkurzní podstaty 6/19 s. 136
Cizinci
K překladu trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování 6/19 s. 138
Podmíněné propuštění cizinců z výkonu trestu odnětí svobody 9/19 s. 197
Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování 4/19 s. 88
Delikt správní
Trestání jako výsada trestního práva? 5/19 s. 97
Detence zabezpečovací
Využívání zabezpečovací detence v oficiálních statistikách a v praxi, aneb o významu
„správných“ dat pro nastavení trestněpolitických opatření 11–12/19 s. 237
Dlužník
K povinnosti soudu zkoumat, zda úvěrující prověřil úvěruschopnost budoucího dlužníka 6/19
s. 139
Dobré mravy
K povinnosti soudu zkoumat, zda úvěrující prověřil úvěruschopnost budoucího dlužníka 6/19
s. 139
Dohoda o vině a trestu
Odklony v justiční praxi – 1. část 9/19 s. 177
Dokazování
Právo na účinné vyšetřování – postup policistů vůči osobám bránícím kácení stromů v NP
Šumava 6/19 s. 138
Překážka věci rozhodnuté a znovuotevření řízení o určení otcovství po více než 50 letech 6/19
s. 138
Vydavatelé knihy projevů Adolfa Hitlera a zásada ne bis in idem 6/19 s. 137
Dokazování v trestním řízení
Fryšták, M. Znalecké dokazování v trestním řízení 10/19 s. 217
Informační povinnost a oprávněné subjekty podle § 88a odst. 2 TrŘ 7–8/19 s. 152

K přehrání záznamu o výslechu osoby mladší 18 let provedeného prostřednictvím
videokonference. Ke stavu bezbrannosti u trestného činu znásilnění. K mimořádnému
snížení trestu odnětí svobody 11–12/19 s. 246
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z březnové Rady pro spravedlnost
a vnitřní věci 4/19 s. 93
Využití metody pachové identifikace v trestním řízení 9/19 s. 192
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – úložiště, e-maily, telefony, sociální sítě a logy
(4. díl) 6/19 s. 123
Znalecký posudek, jeho význam a hodnocení v trestním řízení 9/19 s. 186
Doručování v trestním řízení
K překladu trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování 6/19 s. 138
Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování 4/19 s. 88
Dovolání v trestním řízení
Vydavatelé knihy projevů Adolfa Hitlera a zásada ne bis in idem 6/19 s. 137
Doznání obviněného
Doznání odsouzeného k trestnému činu není nezbytnou podmínkou pro podmíněné propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody 6/19 s. 137
Dožádání v trestním řízení
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – dožádání, vydání věci a prohlídky (1. díl) 3/19
s. 66
Důvody dovolání trestního
K dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) TrŘ 7–8/19 s. 164
Exekuce
K povinnosti soudu zkoumat, zda úvěrující prověřil úvěruschopnost budoucího dlužníka 6/19
s. 139
Hlavní líčení
Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti 11–12/19 s. 233
Internet
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – úložiště, e-maily, telefony, sociální sítě a logy
(4. díl) 6/19 s. 123
Judikatura
K otázce časové působnosti judikatury v trestním právu 4/19 s. 83
Judikatura ESD
Recenze publikace Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veciach trestných 4/19 s. 87
Kodifikace trestního práva
Konference „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“ 4/19 s. 84
Koncentrace ve správním řízení
Nad procesní úpravou správního trestání 10/19 s. 207

Konference
Konference „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“ 4/19 s. 84
Konkursní podstata
K zabrání cenných papírů z konkurzní podstaty 6/19 s. 136
Krajní nouze v trestním právu
Zamyšlení nad okolnostmi vylučujícími protiprávnost při trestněprávním zásahu do autorských
práv za použití P2P a zejména klient-server sítí s důrazem na nutnou obranu a krajní nouzi
2/19 s. 27
Kriminalita počítačová
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – dožádání, vydání věci a prohlídky (1. díl) 3/19
s. 66
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – odposlech a údaje o komunikaci (2. díl) 4/19
s. 77
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – sledování, důkazy od oznamovatelů (3. díl) 5/19
s. 104
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – úložiště, e-maily, telefony, sociální sítě a logy
(4. díl) 6/19 s. 123
Zamyšlení nad okolnostmi vylučujícími protiprávnost při trestněprávním zásahu do autorských
práv za použití P2P a zejména klient-server sítí s důrazem na nutnou obranu a krajní nouzi
2/19 s. 27
Kriminologie
Válková, H., Kuchta, J., Hulmáková J. Základy kriminologie a trestní politiky 6/19 s. 135
Kuplířství
Úskalí aktuální právní úpravy prostituce na našem území 4/19 s. 75
Lege artis
Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře 3/19 s. 60
Mladiství
K přehrání záznamu o výslechu osoby mladší 18 let provedeného prostřednictvím
videokonference. Ke stavu bezbrannosti u trestného činu znásilnění. K mimořádnému
snížení trestu odnětí svobody 11–12/19 s. 246
Nacismus
Vydavatelé knihy projevů Adolfa Hitlera a zásada ne bis in idem 6/19 s. 137
Narovnání v trestním řízení
Odklony v justiční praxi – 1. část 9/19 s. 177
Odklony v justiční praxi – 2. část 10/19 s. 202
Návod k trestnému činu
Objednávateľ v rekodifikovanom Trestnom zákone Slovenskej republiky 1/19 s. 13

Návykové látky
Srovnání české a polské právní úpravy odpovědnosti za činy spáchané ve stavu nepříčetnosti
pod vlivem návykových látek 10/19 s. 210
Ne bis in idem
Vydavatelé knihy projevů Adolfa Hitlera a zásada ne bis in idem 6/19 s. 137
Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových trestných činů 11–12/19 s. 221
Nepříčetnost
Srovnání české a polské právní úpravy odpovědnosti za činy spáchané ve stavu nepříčetnosti
pod vlivem návykových látek 10/19 s. 210
Novináři
Respektování práva novináře na ochranu svých zdrojů orgány činnými v trestním řízení
a ukládání pořádkových pokut 7–8/19 s. 162
Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege
Podmíněné propuštění cizinců z výkonu trestu odnětí svobody 9/19 s. 197
Nutná obrana v trestním právu
Zamyšlení nad okolnostmi vylučujícími protiprávnost při trestněprávním zásahu do autorských
práv za použití P2P a zejména klient-server sítí s důrazem na nutnou obranu a krajní nouzi
2/19 s. 27
Oběť trestného činu
Durdík, T., Čírtková, L., Háková, D., Vitoušová, P. Zákon o obětech trestných činů. Komentář
6/19 s. 134
Obchodování s lidmi
Úskalí aktuální právní úpravy prostituce na našem území 4/19 s. 75
Obviněný a jeho práva
K ukládání souhrnného trestu k trestu uloženému spolupracujícímu obviněnému 1/19 s. 23
Následky vyloučení věci spolupracujícího obviněného ze společného řízení 11–12/19 s. 230
Očkování
ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Výběr rozhodnutí 3/19 s. 71
Odklony
Odklony v justiční praxi – 1. část 9/19 s. 177
Odklony v justiční praxi – 2. část 10/19 s. 202
Zůbek, J. Odklony v trestním řízení 10/19 s. 218
Odnětí a přikázání věci
Porušení práva na zákonného soudce neodůvodněným nařízením změny senátu 6/19 s. 137
Odpor proti trestnímu příkazu
K překladu trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování 6/19 s. 138
Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování 4/19 s. 88

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – odposlech a údaje o komunikaci (2. díl) 4/19
s. 77
Odpovědnost trestní
Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích 1/19 s. 7
Srovnání české a polské právní úpravy odpovědnosti za činy spáchané ve stavu nepříčetnosti
pod vlivem návykových látek 10/19 s. 210
Odpovědnost trestní mladistvých
Soudnictví ve věcech mládeže optikou poslední implementační novely 10/19 s. 199
Odůvodnění rozhodnutí v trestním řízení
Porušení práva na zákonného soudce neodůvodněným nařízením změny senátu 6/19 s. 137
Ochrana informací
Respektování práva novináře na ochranu svých zdrojů orgány činnými v trestním řízení
a ukládání pořádkových pokut 7–8/19 s. 162
Ochrana přírody a krajiny
Právo na účinné vyšetřování – postup policistů vůči osobám bránícím kácení stromů v NP
Šumava 6/19 s. 138
Ochranná opatření
Otázka retroaktivity při ukládání ochranných opatření ve světle aktuálního rozhodnutí
Ústavního soudu 11–12/19 s. 226
Ochranné léčení
Ochranné léčení během výkonu trestu odnětí svobody: možnosti a úskalí 6/19 s. 127
Okolnosti přitěžující
Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových trestných činů 11–12/19 s. 221
Okolnosti vylučující protiprávnost
Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře 3/19 s. 60
Opakování trestného činu
Opětovné spáchání trestného činu výtržnictví – otázka (ne)zbytnosti kvalifikované skutkové
podstaty dle § 358 odst. 2 písm. a) TrZ 9/19 s. 189
Opilství
Srovnání české a polské právní úpravy odpovědnosti za činy spáchané ve stavu nepříčetnosti
pod vlivem návykových látek 10/19 s. 210
Organizovaná skupina
K dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) TrŘ 7–8/19 s. 164
Otcovství
Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích 1/19 s. 7

Pachové stopy
Využití metody pachové identifikace v trestním řízení 9/19 s. 192
Podjatost soudce
Porušení práva na zákonného soudce neodůvodněným nařízením změny senátu 6/19 s. 137
Podjatost znalce
Vydavatelé knihy projevů Adolfa Hitlera a zásada ne bis in idem 6/19 s. 137
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Doznání odsouzeného k trestnému činu není nezbytnou podmínkou pro podmíněné propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody 6/19 s. 137
Podmíněné propuštění cizinců z výkonu trestu odnětí svobody 9/19 s. 197
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody jakožto jeden z možných institutů
napomáhajících snazší resocializaci odsouzeného 2/19 s. 35
Rozhodování soudů o podmíněném propuštění 2/19 s. 47
Pokuta pořádková v trestním řízení
Respektování práva novináře na ochranu svých zdrojů orgány činnými v trestním řízení
a ukládání pořádkových pokut 7–8/19 s. 162
Politika trestní
Válková, H., Kuchta, J., Hulmáková J. Základy kriminologie a trestní politiky 6/19 s. 135
Polsko
Srovnání české a polské právní úpravy odpovědnosti za činy spáchané ve stavu nepříčetnosti
pod vlivem návykových látek 10/19 s. 210
Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
Zamyšlení nad okolnostmi vylučujícími protiprávnost při trestněprávním zásahu do autorských
práv za použití P2P a zejména klient-server sítí s důrazem na nutnou obranu a krajní nouzi
2/19 s. 27
Posudek znalecký
Fryšták, M. Znalecké dokazování v trestním řízení 10/19 s. 217
Znalecký posudek, jeho význam a hodnocení v trestním řízení 9/19 s. 186
Poškozený v trestním řízení
1. Zvláštní povaha trestných činů z nenávisti a povinnost soudů 6/19 s. 136
Poučovací povinnost správního orgánu
Nad procesní úpravou správního trestání 10/19 s. 207
Právo evropské
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z říjnové Rady pro spravedlnost
a vnitřní věci 11–12/19 s. 254
Právo na spravedlivé soudní řízení
Podmíněné propuštění cizinců z výkonu trestu odnětí svobody 9/19 s. 197

Právo na zákonného soudce
Porušení práva na zákonného soudce neodůvodněným nařízením změny senátu 6/19 s. 137
Právo trestní
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z říjnové Rady pro spravedlnost
a vnitřní věci 11–12/19 s. 254
Právo trestní evropské
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové Rady pro spravedlnost
a vnitřní věci 2/19 s. 50
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z březnové Rady pro spravedlnost
a vnitřní věci 4/19 s. 93
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z červnové Rady pro spravedlnost
a vnitřní věci 7–8/19 s. 173
Recenze publikace Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veciach trestných 4/19 s. 87
Právo trestní hmotné
Konference „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“ 4/19 s. 84
Presumpce správnosti
K překladu trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování 6/19 s. 138
Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování 4/19 s. 88
Prohlídka domovní
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – dožádání, vydání věci a prohlídky (1. díl) 3/19
s. 66
Promlčení trestného činu
Aktuální otázky promlčení trestní odpovědnosti 1/19 s. 1
Prostituce
Úskalí aktuální právní úpravy prostituce na našem území 4/19 s. 75
Předvolání
Respektování práva novináře na ochranu svých zdrojů orgány činnými v trestním řízení
a ukládání pořádkových pokut 7–8/19 s. 162
Překážka věci rozhodnuté v civilním řízení
Překážka věci rozhodnuté a znovuotevření řízení o určení otcovství po více než 50 letech 6/19
s. 138
Přezkum rozhodnutí soudem
K mimořádnému snížení trestu odnětí svobody. K rozsahu přezkoumání rozhodnutí soudu
prvního stupně odvolacím soudem 11–12/19 s. 251
Příslušnost orgánů činných v trestním řízení
K příslušnosti státního zástupce a soudce k rozhodnutí v přípravném řízení o vazbě 5/19 s. 114
Působnost trestních předpisů časová
K otázce časové působnosti judikatury v trestním právu 4/19 s. 83

Rada EU
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z březnové Rady pro spravedlnost
a vnitřní věci 4/19 s. 93
Recidiva
K mimořádnému snížení trestu odnětí svobody. K rozsahu přezkoumání rozhodnutí soudu
prvního stupně odvolacím soudem 11–12/19 s. 251
Retroaktivita
K otázce časové působnosti judikatury v trestním právu 4/19 s. 83
Otázka retroaktivity při ukládání ochranných opatření ve světle aktuálního rozhodnutí
Ústavního soudu 11–12/19 s. 226
Rodiče
Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích 1/19 s. 7
Rozhodnutí o dovolání v trestním řízení
K mimořádnému snížení trestu odnětí svobody. K rozsahu přezkoumání rozhodnutí soudu
prvního stupně odvolacím soudem 11–12/19 s. 251
Rozhodnutí soudu trestního
K otázce časové působnosti judikatury v trestním právu 4/19 s. 83
Recenze publikace Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veciach trestných 4/19 s. 87
Řízení společné
Nad procesní úpravou správního trestání 10/19 s. 207
Řízení trestní
Zůbek, J. Odklony v trestním řízení 10/19 s. 218
Slovensko
Objednávateľ v rekodifikovanom Trestnom zákone Slovenskej republiky 1/19 s. 13
Služba v cizím vojsku
Zahraniční terorističtí bojovníci a česká právní úprava 2/19 s. 40
Snížení trestu odnětí svobody
K dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) TrŘ 7–8/19 s. 164
K ukládání souhrnného trestu k trestu uloženému spolupracujícímu obviněnému 1/19 s. 23
K mimořádnému snížení trestu odnětí svobody. K rozsahu přezkoumání rozhodnutí soudu
prvního stupně odvolacím soudem 11–12/19 s. 251
K přehrání záznamu o výslechu osoby mladší 18 let provedeného prostřednictvím
videokonference. Ke stavu bezbrannosti u trestného činu znásilnění. K mimořádnému
snížení trestu odnětí svobody 11–12/19 s. 246
Soudnictví ve věcech mládeže
Představení švýcarské procesní úpravy řízení ve věcech mládeže 7–8/19 s. 155
Představení švýcarské úpravy soudnictví ve věcech mládeže 5/19 s. 109
Soudnictví ve věcech mládeže optikou poslední implementační novely 10/19 s. 199

Sport
Devět let s trestem zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 6/19 s. 119
Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře 3/19 s. 60
Spotřebitel
K povinnosti soudu zkoumat, zda úvěrující prověřil úvěruschopnost budoucího dlužníka 6/19
s. 139
Statistika
Pár poznámek k otázce počtu zproštěných věcí u trestních soudů 5/19 s. 102
Využívání zabezpečovací detence v oficiálních statistikách a v praxi, aneb o významu
„správných“ dat pro nastavení trestněpolitických opatření 11–12/19 s. 237
Svolení poškozeného
Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře 3/19 s. 60
Švýcarsko
Představení švýcarské procesní úpravy řízení ve věcech mládeže 7–8/19 s. 155
Představení švýcarské úpravy soudnictví ve věcech mládeže 5/19 s. 109
Tajemství telekomunikační
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – odposlech a údaje o komunikaci (2. díl) 4/19
s. 77
Terorismus
Zahraniční terorističtí bojovníci a česká právní úprava 2/19 s. 40
Tlumočníci
K překladu trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování 6/19 s. 138
Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování 4/19 s. 88
Trest odnětí svobody podmíněný
Kumulace výkonů trestů odnětí svobody a rozhodování podle § 86 odst. 1 TrZ 11–12/19 s. 244
Trest souhrnný
K ukládání souhrnného trestu k trestu uloženému spolupracujícímu obviněnému 1/19 s. 23
Trest vyhoštění
Podmíněné propuštění cizinců z výkonu trestu odnětí svobody 9/19 s. 197
Trest zákazu činnosti
Trest zákazu činnosti ve vztahu k nabývání, držení a nošení střelných zbraní 7–8/19 s. 159
Trest zákazu vstupu
Devět let s trestem zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 6/19 s. 119
Trestání správní
Nad procesní úpravou správního trestání 10/19 s. 207
Trestání jako výsada trestního práva? 5/19 s. 97

Trestné činy proti majetku
Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových trestných činů 11–12/19 s. 221
Trestní odpovědnost právnických osob
Jelínek, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – Problémy
a perspektivy. Praha: Leges, 2019, 384 stran 9/19 s. 196
Odklony v justiční praxi – 2. část 10/19 s. 202
Problémy vybraných zajišťovacích institutů v trestním řízení vedeném proti právnické osobě
3/19 s. 53
Trestní oznámení
Právo na účinné vyšetřování – postup policistů vůči osobám bránícím kácení stromů v NP
Šumava 6/19 s. 138
Trestní příkaz
K překladu trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování 6/19 s. 138
Odklony v justiční praxi – 1. část 9/19 s. 177
Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování 4/19 s. 88
Trestný čin
Vydavatelé knihy projevů Adolfa Hitlera a zásada ne bis in idem 6/19 s. 137
Účastenství na trestném činu
Objednávateľ v rekodifikovanom Trestnom zákone Slovenskej republiky 1/19 s. 13
Účel trestu
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody jakožto jeden z možných institutů
napomáhajících snazší resocializaci odsouzeného 2/19 s. 35
Ukládání trestu
Kumulace výkonů trestů odnětí svobody a rozhodování podle § 86 odst. 1 TrZ 11–12/19 s. 244
Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových trestných činů 11–12/19 s. 221
Umělé oplodnění
ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Výběr rozhodnutí 3/19 s. 71
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z říjnové Rady pro spravedlnost
a vnitřní věci 11–12/19 s. 254
Úpadek dlužníka
K problematice adhezního řízení a způsobu výkonu rozhodnutí 1/19 s. 19
Určování otcovství
Překážka věci rozhodnuté a znovuotevření řízení o určení otcovství po více než 50 letech 6/19
s. 138
Ustanovení přechodná
Otázka retroaktivity při ukládání ochranných opatření ve světle aktuálního rozhodnutí
Ústavního soudu 11–12/19 s. 226

Úvěr
K povinnosti soudu zkoumat, zda úvěrující prověřil úvěruschopnost budoucího dlužníka 6/19
s. 139
Územní plánování
ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Výběr rozhodnutí 3/19 s. 71
Vázanost soudu rozhodnutím soudu dovolacího
Porušení práva na zákonného soudce neodůvodněným nařízením změny senátu 6/19 s. 137
Vázanost soudu rozhodnutím soudu odvolacího
Porušení práva na zákonného soudce neodůvodněným nařízením změny senátu 6/19 s. 137
Vazba předstižná
Problémy vybraných zajišťovacích institutů v trestním řízení vedeném proti právnické osobě
3/19 s. 53
Vazba v přípravném řízení
K příslušnosti státního zástupce a soudce k rozhodnutí v přípravném řízení o vazbě 5/19 s. 114
Veřejnost řízení soudního
Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti 11–12/19 s. 233
Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
K rozsahu zkrácení daně z příjmů fyzických osob 4/19 s. 89
Vydání věci důležité pro trestní řízení
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – dožádání, vydání věci a prohlídky (1. díl) 3/19
s. 66
Výkon trestu odnětí svobody
K problematice adhezního řízení a způsobu výkonu rozhodnutí 1/19 s. 19
Kumulace výkonů trestů odnětí svobody a rozhodování podle § 86 odst. 1 TrZ 11–12/19 s. 244
Ochranné léčení během výkonu trestu odnětí svobody: možnosti a úskalí 6/19 s. 127
Vyloučení věci k samostatnému projednání
Následky vyloučení věci spolupracujícího obviněného ze společného řízení 11–12/19 s. 230
Výpověď svědka
Následky vyloučení věci spolupracujícího obviněného ze společného řízení 11–12/19 s. 230
Výslech svědka v trestním řízení
K přehrání záznamu o výslechu osoby mladší 18 let provedeného prostřednictvím
videokonference. Ke stavu bezbrannosti u trestného činu znásilnění. K mimořádnému
snížení trestu odnětí svobody 11–12/19 s. 246
Vyšetřování trestných činů
Právo na účinné vyšetřování – postup policistů vůči osobám bránícím kácení stromů v NP
Šumava 6/19 s. 138
Informační povinnost a oprávněné subjekty podle § 88a odst. 2 TrŘ 7–8/19 s. 152

Výtržnictví
Opětovné spáchání trestného činu výtržnictví – otázka (ne)zbytnosti kvalifikované skutkové
podstaty dle § 358 odst. 2 písm. a) TrZ 9/19 s. 189
Zabrání věci
K zabrání cenných papírů z konkurzní podstaty 6/19 s. 136
Zahlazení odsouzení
Zahlazení odsouzení v zahraničních právních úpravách 7–8/19 s. 141
Zajištění důkazů v trestním právu
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – dožádání, vydání věci a prohlídky (1. díl) 3/19
s. 66
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – odposlech a údaje o komunikaci (2. díl) 4/19
s. 77
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – sledování, důkazy od oznamovatelů (3. díl) 5/19
s. 104
Zajišťování důkazů u počítačové kriminality – úložiště, e-maily, telefony, sociální sítě a logy
(4. díl) 6/19 s. 123
Zajišťovací instituty
Problémy vybraných zajišťovacích institutů v trestním řízení vedeném proti právnické osobě
3/19 s. 53
Zákaz dvojího přičítání
Rozhodování soudů o podmíněném propuštění 2/19 s. 47
Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových trestných činů 11–12/19 s. 221
Zákaz reformace in peius
Nad procesní úpravou správního trestání 10/19 s. 207
Zákonnost trestního řízení
Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti 11–12/19 s. 233
Zastavení trestního stíhání podmíněné
Odklony v justiční praxi – 1. část 9/19 s. 177
Odklony v justiční praxi – 2. část 10/19 s. 202
Záznam telekomunikačního provozu
Informační povinnost a oprávněné subjekty podle § 88a odst. 2 TrŘ 7–8/19 s. 152
Záznam z kamerového systému
K přehrání záznamu o výslechu osoby mladší 18 let provedeného prostřednictvím
videokonference. Ke stavu bezbrannosti u trestného činu znásilnění. K mimořádnému
snížení trestu odnětí svobody 11–12/19 s. 246
Zbraně a střelivo
Trest zákazu činnosti ve vztahu k nabývání, držení a nošení střelných zbraní 7–8/19 s. 159

Zkrácení daně, poplatku a jiné podobné povinné platby
K rozsahu zkrácení daně z příjmů fyzických osob 4/19 s. 89
Znalci
Znalecký posudek, jeho význam a hodnocení v trestním řízení 9/19 s. 186
Znásilnění
K přehrání záznamu o výslechu osoby mladší 18 let provedeného prostřednictvím
videokonference. Ke stavu bezbrannosti u trestného činu znásilnění. K mimořádnému
snížení trestu odnětí svobody 11–12/19 s. 246
Zproštění obžaloby
Pár poznámek k otázce počtu zproštěných věcí u trestních soudů 5/19 s. 102
Životní prostředí
Právo na účinné vyšetřování – postup policistů vůči osobám bránícím kácení stromů v NP
Šumava 6/19 s. 138
VI. Rejstřík právních předpisů
140/1961 Sb.
§ 12 10/19 s. 210
§ 201a 10/19 s. 210
141/1961 Sb.
§ 2 4/19 s. 88
§ 2 6/19 s. 138
§ 2 11–12/19 s. 251
§ 8 3/19 s. 66
§ 11 1/19 s. 1
§ 11 11–12/19 s. 221
§ 11a 11–12/19 s. 221
§ 23 11–12/19 s. 230
§ 28 4/19 s. 88
§ 28 6/19 s. 138
§ 30 6/19 s. 137
§ 43 6/19 s. 136
§ 52 7–8/19 s. 162
§ 55 9/19 s. 192
§ 66 3/19 s. 66
§ 66 7–8/19 s. 162
§ 67 3/19 s. 53
§ 67 5/19 s. 114
§ 73a 5/19 s. 114
§ 73b 5/19 s. 114
§ 78 3/19 s. 53
§ 78 3/19 s. 66
§ 78 6/19 s. 123
§ 79 3/19 s. 66

§ 82 3/19 s. 66
§ 88 4/19 s. 77
§ 88 5/19 s. 104
§ 88 6/19 s. 123
§ 88a 4/19 s. 77
§ 88a 5/19 s. 104
§ 88a 6/19 s. 123
§ 88a 7–8/19 s. 152
§ 89 9/19 s. 186
§ 90 7–8/19 s. 162
§ 99 11–12/19 s. 230
§ 99 11–12/19 s. 233
§ 100 11–12/19 s. 230
§ 102 11–12/19 s. 246
§ 107 9/19 s. 186
§ 108 9/19 s. 186
§ 134 11–12/19 s. 244
§ 139 4/19 s. 88
§ 139 6/19 s. 138
§ 158d 5/19 s. 104
§ 158d 6/19 s. 123
§ 160 9/19 s. 192
§ 163 3/19 s. 60
§ 171 6/19 s. 127
§ 178a 11–12/19 s. 230
§ 179g 9/19 s. 177
§ 179g 10/19 s. 202
§ 179h 10/19 s. 202
§ 200 11–12/19 s. 233
§ 206 6/19 s. 136
§ 207 11–12/19 s. 230
§ 211 11–12/19 s. 230
§ 211 11–12/19 s. 246
§ 226 5/19 s. 102
§ 228 1/19 s. 19
§ 228 6/19 s. 136
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