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I. Rejstřík autorů 
 

Bartošíková, Radka: Přípustné riziko, aneb na co vše je potřeba brát v praxi zřetel 2/20 s. 81 

Blatníková, Šárka/Zeman, Petr/Roubalová, Michaela/Grohmannová, Kateřina/Koňák, 

Tomáš/Novák, Petr/Novopacká, Martina/Trávníčková, Ivana: Analýza kriminální 

recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – vybrané 

výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

Blažek, Michal: Zákaz dětské práce a výchovné povinnosti v zákoně o soudnictví ve věcech 

mládeže 3/20 s. 148 

Brandtner, Anna: Italský proces Eternit 3/20 s. 155 

Coufal, Adam: Tomáš Strémy, Jaroslav Klátik: Alternatívne tresty 2/20 s. 105 

Dvořák, Jan: Operativně pátrací prostředky a detekce lži 4/20 s. 213 

Fojt, Dominik: Terorismus v rámci Evropské unie 1/20 s. 28 

Gargulák, Michal: Nedostatky v úpravě povolávání přísedících do senátů v trestních věcech 

3/20 s. 166 

Grohmannová, Kateřina/Zeman, Petr/Roubalová, Michaela/Blatníková, Šárka/Koňák, 

Tomáš/Novák, Petr/Novopacká, Martina/Trávníčková, Ivana: Analýza kriminální 

recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – vybrané 

výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

Háková, Lucie/Tomášek, Jan: Probace a veřejné mínění 3/20 s. 171 

Husseini, Faisal: Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I. 2/20 s. 109 

Husseini, Faisal: Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I 4/20 s. 239 

Husseini, Faisal: Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II. 2/20 s. 113 

Husseini, Faisal: Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II 4/20 s. 241 

Kilian, Petr/Novák, Jiří: Analýza vybraných nedostatků judikatury Ústavního soudu při 

aplikaci institutu podmíněného propuštění 1/20 s. 20 

Koňák, Tomáš/Zeman, Petr/Roubalová, Michaela/Blatníková, Šárka/Grohmannová, 

Kateřina/Novák, Petr/Novopacká, Martina/Trávníčková, Ivana: Analýza kriminální 

recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – vybrané 

výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

Kopřiva, Marcela: Soudce v říši účelu trestu 3/20 s. 129 

Kotlán, Pavel: Problémy spojené s trestní odpovědností právnických osob 2/20 s. 87 

Kozák, Vítězslav: K poslední novele zákona o soudnictví ve věcech mládeže 2/20 s. 91 

Kozák, Vítězslav: K praktickým otázkám řízení podle hlavy III. zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže 4/20 s. 196 

Kratochvíl, Vladimír: Obecné a zvláštní negativní znaky skutkové podstaty trestného činu 

(vztah jejich extenzivního výkladu s přímou aplikací a jejich nepřímé aplikace analogické) 

2/20 s. 77 
Kratochvílová, Ludmila: K problémům souvisejícím s přeshraničním charakterem 

nenávistných projevů na internetu 4/20 s. 207 

Kratochvílová, Naděžda/Petržílek, Petr/Svatoňová, Jana/Mlej, Pavol: Polemika 

s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých kauzách 

tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 



Lukášová, Marcela: Nepodmíněný trest odnětí svobody ve světle alternativních  

a krátkodobých trestů 1/20 s. 23 

Malý, Jan: Společné trestní řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě a nutná 

obhajoba právnické osoby 2/20 s. 98 

Marešová, Eliška: Odposlech a záznam telekomunikačního provozu podezřelého a advokáta: 

zamyšlení se nad aktuálními možnostmi využití § 88 odst. 1 věty třetí TrŘ 4/20 s. 201 

Mates, Pavel: Dokazování v řízení o přestupcích 3/20 s. 135 

Mičudová, Silva: Nepodmienečný trest odňatia slobody ako ultima ratio 2/20 s. 93 

Mlej, Pavol/Petržílek, Petr/Svatoňová, Jana/Kratochvílová, Naděžda: Polemika 

s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých kauzách 

tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

Novák, Jiří/Kilian, Petr: Analýza vybraných nedostatků judikatury Ústavního soudu při 

aplikaci institutu podmíněného propuštění 1/20 s. 20 

Novák, Petr/Zeman, Petr/Roubalová, Michaela/Blatníková, Šárka/Grohmannová, 

Kateřina/Koňák, Tomáš/Novopacká, Martina/Trávníčková, Ivana: Analýza kriminální 

recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – vybrané 

výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

Novopacká, Martina/Zeman, Petr/Roubalová, Michaela/Blatníková, 

Šárka/Grohmannová, Kateřina/Koňák, Tomáš/Novák, Petr/Trávníčková, Ivana: 

Analýza kriminální recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – 

vybrané výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

Petržílek, Petr/Svatoňová, Jana/Kratochvílová, Naděžda/Mlej, Pavol: Polemika 

s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých kauzách 

tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

Prokeinová, Margita: Škoda pri úpadkových trestných činov z pohľadu slovenskej a českej 

právnej úpravy 1/20 s. 34 

Prouza, Daniel: (Trestně?) právní postih nezaplacení televizních a rozhlasových poplatků 3/20 

s. 140 

Roubalová, Michaela/Zeman, Petr/Blatníková, Šárka/Grohmannová, Kateřina/Koňák, 

Tomáš/Novák, Petr/Novopacká, Martina/Trávníčková, Ivana: Analýza kriminální 

recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – vybrané 

výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

Skalická, Veronika: Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady 1/20 s. 54 

Skupin, Zdeněk Jiří: Trestní rejstříky cizích států a mezinárodní výměna informací 1/20 s. 44 

Strémy, Prof.  tomáš: Trestný čin ohýbania práva v Španielskom kráľovstve a navrhovaná 

právna úprava trestného činu zneužitia práva v Slovenskej republike 4/20 s. 219 

Svatoňová, Jana/Petržílek, Petr/Kratochvílová, Naděžda/Mlej, Pavol: Polemika 

s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých kauzách 

tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

Svatoš, Roman: Zproštění trestněprávní odpovědnosti právnické osoby 1/20 s. 15 

Šámal, Pavel: Průtahy a obstrukce v trestním řízení a jejich příčiny 2/20 s. 63 

Ščerba, Filip: Posuzování případů zneužívání dětí prostřednictvím internetu k pornografickým 

účelům 3/20 s. 125 

Ščerba, Filip: Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky 

4/20 s. 187 
Štůsek, Jaromír: Povinnost prokázat existenci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod 

člověka 3/20 s. 162 

Švarc, Michael: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové Rady 

pro spravedlnost a vnitřní věci a následné novinky 2/20 s. 121 



Tibitanzlová, Alena: JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.: Základní zásady trestního řízení a právo 

na spravedlivý proces 2/20 s. 104 

Tomášek, Jan/Háková, Lucie: Probace a veřejné mínění 3/20 s. 171 

Trávníčková, Ivana/Zeman, Petr/Roubalová, Michaela/Blatníková, 

Šárka/Grohmannová, Kateřina/Koňák, Tomáš/Novák, Petr/Novopacká, Martina: 

Analýza kriminální recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – 

vybrané výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

von Máriássy, Andreas: Průtahy a obstrukce v německém trestním řízení 2/20 s. 75 

Vráblová, Miroslava: Výskum verejnej mienky o násilnej kriminalite – agentúrny výskum 

4/20 s. 233 
Vučka, Jan: Novela ZOK změní adhezní řízení u zkrácení daně 4/20 s. 193 

Zeman, Petr/Roubalová, Michaela/Blatníková, Šárka/Grohmannová, Kateřina/Koňák, 

Tomáš/Novák, Petr/Novopacká, Martina/Trávníčková, Ivana: Analýza kriminální 

recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – vybrané 

výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

Zeman, Štefan: Trestné činy proti životu a zdraviu v SR – krimonologická analýza ich 

páchania a postihovania za uplynulých 20 rokov 3/20 s. 178 

Žďárský, Zbyněk: K některým aplikačním souvislostem zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob z pohledu teorie i praxe 1/20 s. 1 

 

 

II. Recenze a anotace 
 

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.: Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces 2/20 

s. 104  
Tomáš Strémy, Jaroslav Klátik: Alternatívne tresty 2/20 s. 105  

 

 

III. Dokumenty a informace 
 

Trestní rejstříky cizích států a mezinárodní výměna informací 1/20 s. 44  

Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady 1/20 s. 54  

 

 

IV. Soudní rozhodnutí 
 

Ústavní soud 
III. ÚS 2012/18, 3. 9. 2019 2/20 s. 106 

 

Vrchní soud v Praze 
2 To 105/2019, 28. 11. 2019 2/20 s. 117 

9 T 54/2019, 16. 10. 2019 4/20 s. 242 

 

 

V. Věcný rejstřík 
 

Adhezní řízení 
Novela ZOK změní adhezní řízení u zkrácení daně 4/20 s. 193 

 

 



Advokáti 
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu podezřelého a advokáta: zamyšlení se nad 

aktuálními možnostmi využití § 88 odst. 1 věty třetí TrŘ 4/20 s. 201 

 

Analogie 
Obecné a zvláštní negativní znaky skutkové podstaty trestného činu (vztah jejich extenzivního 

výkladu s přímou aplikací a jejich nepřímé aplikace analogické) 2/20 s. 77 

 

Asistent soudce 
Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady 1/20 s. 54 

 

Beneficium cohaesionis 
K posuzování trestného činu úvěrového podvodu, pokud žadatel o úvěr vystupoval jako fiktivní 

osoba. K zásadě beneficium cohaenionis, jestliže jeden ze spoluobžalovaných podal 

odvolání jen do výroku o trestu, ovšem druhý spoluobžalovaný jej podal též proti výroku  

o vině a důvod, pro který odvolací soud rozhodl ve prospěch prvního spoluobžalovaného, 

prospívá též druhému spoluobžalovanému 4/20 s. 242 

 

Bezúhonnost 
Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady 1/20 s. 54 

 

Corporate governance 
Zproštění trestněprávní odpovědnosti právnické osoby 1/20 s. 15 

 

Délka řízení 
Průtahy a obstrukce v trestním řízení a jejich příčiny 2/20 s. 63 

 

Detence zabezpečovací 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II. 2/20 s. 113 

 

Dohoda o vině a trestu 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II. 2/20 s. 113 

Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky 4/20 s. 187 

 

Dokazování v trestním řízení 
Operativně pátrací prostředky a detekce lži 4/20 s. 213 

Povinnost prokázat existenci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka 3/20 s. 162 

Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I. 2/20 s. 109 

 

Dokazování ve správním řízení 
Dokazování v řízení o přestupcích 3/20 s. 135 

 

Dozor státního zástupce 
Přípustné riziko, aneb na co vše je potřeba brát v praxi zřetel 2/20 s. 81 

 

Drogy 
Analýza kriminální recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – 

vybrané výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

 

 



Ekologie 
Italský proces Eternit 3/20 s. 155 

 

Energetika 
Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

 

In dubio pro reo 
Analýza vybraných nedostatků judikatury Ústavního soudu při aplikaci institutu podmíněného 

propuštění 1/20 s. 20 

Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II. 2/20 s. 113 

 

Informace 
Trestní rejstříky cizích států a mezinárodní výměna informací 1/20 s. 44 

 

Informační technologie 
K problémům souvisejícím s přeshraničním charakterem nenávistných projevů na internetu 

4/20 s. 207 
 

Internet 
K problémům souvisejícím s přeshraničním charakterem nenávistných projevů na internetu 

4/20 s. 207 
Posuzování případů zneužívání dětí prostřednictvím internetu k pornografickým účelům 3/20 

s. 125 
 

Jednání právnických osob 
K některým aplikačním souvislostem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

z pohledu teorie i praxe 1/20 s. 1 

 

Justiční spolupráce v trestních věcech 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II. 2/20 s. 113 

 

Komunikace elektronické 
Posuzování případů zneužívání dětí prostřednictvím internetu k pornografickým účelům 3/20 

s. 125 
 

Kriminalita násilná 
Výskum verejnej mienky o násilnej kriminalite – agentúrny výskum 4/20 s. 233 

 

Mezinárodní spolupráce 
Trestní rejstříky cizích států a mezinárodní výměna informací 1/20 s. 44 

 

Náhrada nákladů řízení trestního 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II 4/20 s. 241 

 

Nástupnictví právní 
K některým aplikačním souvislostem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

z pohledu teorie i praxe 1/20 s. 1 

 

 



Ne bis in idem 
Analýza vybraných nedostatků judikatury Ústavního soudu při aplikaci institutu podmíněného 

propuštění 1/20 s. 20 

 

Německo 
Průtahy a obstrukce v německém trestním řízení 2/20 s. 75 

 

Novelizace 
Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky 4/20 s. 187 

 

Oběť trestného činu 
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové Rady pro spravedlnost  

a vnitřní věci a následné novinky 2/20 s. 121 

 

Obhajoba 
Průtahy a obstrukce v trestním řízení a jejich příčiny 2/20 s. 63 

 

Obhajoba bezplatná 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II 4/20 s. 241 

 

Obhajoba nutná 
Společné trestní řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě a nutná obhajoba 

právnické osoby 2/20 s. 98 

 

Obnova řízení v trestním řízení 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II. 2/20 s. 113 

 

Obviněný a jeho práva 
Společné trestní řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě a nutná obhajoba 

právnické osoby 2/20 s. 98 

 

Oddlužení 
Škoda pri úpadkových trestných činov z pohľadu slovenskej a českej právnej úpravy 1/20 s. 34 

 

Odměna advokáta 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II. 2/20 s. 113 

 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu podezřelého a advokáta: zamyšlení se nad 

aktuálními možnostmi využití § 88 odst. 1 věty třetí TrŘ 4/20 s. 201 

 

Odpovědnost trestní 
(Trestně?) právní postih nezaplacení televizních a rozhlasových poplatků 3/20 s. 140 

 

Odvolání v trestním řízení 
K posuzování trestného činu úvěrového podvodu, pokud žadatel o úvěr vystupoval jako fiktivní 

osoba. K zásadě beneficium cohaenionis, jestliže jeden ze spoluobžalovaných podal 

odvolání jen do výroku o trestu, ovšem druhý spoluobžalovaný jej podal též proti výroku  

o vině a důvod, pro který odvolací soud rozhodl ve prospěch prvního spoluobžalovaného, 

prospívá též druhému spoluobžalovanému 4/20 s. 242 



 

Ochrana zdraví 
Italský proces Eternit 3/20 s. 155 

 

Ochrana životního prostředí 
Italský proces Eternit 3/20 s. 155 

 

Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby 
K posuzování „jiné skutečnosti“ jako okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby. 

K možnosti jednočinného souběhu trestného činu znásilnění s trestným činem zbavení 

osobní svobody a jeho vyloučení s trestným činem omezování osobní svobody 2/20 s. 117 

 

Okolnosti vylučující protiprávnost 
Přípustné riziko, aneb na co vše je potřeba brát v praxi zřetel 2/20 s. 81 

 

Operativně pátrací prostředky 
Operativně pátrací prostředky a detekce lži 4/20 s. 213 

 

Orgány státní správy 
Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady 1/20 s. 54 

 

Osoba úřední 
Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady 1/20 s. 54 

 

Osoba zúčastněná na řízení 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I 4/20 s. 239 

 

Osoby blízké 
K některým aplikačním souvislostem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

z pohledu teorie i praxe 1/20 s. 1 

 

Pletichy v insolvenčním řízení 
Škoda pri úpadkových trestných činov z pohľadu slovenskej a českej právnej úpravy 1/20 s. 34 

 

Podezřelý 
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu podezřelého a advokáta: zamyšlení se nad 

aktuálními možnostmi využití § 88 odst. 1 věty třetí TrŘ 4/20 s. 201 

 

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 
Analýza vybraných nedostatků judikatury Ústavního soudu při aplikaci institutu podmíněného 

propuštění 1/20 s. 20 

 

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práva a svobod 
K problémům souvisejícím s přeshraničním charakterem nenávistných projevů na internetu 

4/20 s. 207 
 

Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka 
Povinnost prokázat existenci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka 3/20 s. 162 

 

 



Podvod 
Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

 

Podvod dotační 
Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

 

Podvod úvěrový 
K posuzování trestného činu úvěrového podvodu, pokud žadatel o úvěr vystupoval jako fiktivní 

osoba. K zásadě beneficium cohaenionis, jestliže jeden ze spoluobžalovaných podal 

odvolání jen do výroku o trestu, ovšem druhý spoluobžalovaný jej podal též proti výroku  

o vině a důvod, pro který odvolací soud rozhodl ve prospěch prvního spoluobžalovaného, 

prospívá též druhému spoluobžalovanému 4/20 s. 242 

 

Pohlavní zneužívání 
Posuzování případů zneužívání dětí prostřednictvím internetu k pornografickým účelům 3/20 

s. 125 
 

Pomluva 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I. 2/20 s. 109 

 

Poplatky rozhlasové 
(Trestně?) právní postih nezaplacení televizních a rozhlasových poplatků 3/20 s. 140 

 

Poplatky televizní 
(Trestně?) právní postih nezaplacení televizních a rozhlasových poplatků 3/20 s. 140 

 

Pornografie 
Posuzování případů zneužívání dětí prostřednictvím internetu k pornografickým účelům 3/20 

s. 125 
 

Posudek znalecký 
Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

 

Poškozený 
Právo poškozeného na účinné vyšetřování 2/20 s. 106 

 

Poškozování věřitele 
Škoda pri úpadkových trestných činov z pohľadu slovenskej a českej právnej úpravy 1/20 s. 34 

 

Práce nelegální 
Zákaz dětské práce a výchovné povinnosti v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže 3/20 s. 148 

 

Právo na obhajobu 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I. 2/20 s. 109 

 

 

 



Právo na spravedlivé soudní řízení 
JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.: Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces 2/20 

s. 104 
 

Právo na zákonného soudce 
Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

 

Právo trestní mezinárodní 
Trestní rejstříky cizích států a mezinárodní výměna informací 1/20 s. 44 

 

Presumpce neviny 
Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

 

Probační a mediační služba 
Probace a veřejné mínění 3/20 s. 171 

 

Prohlášení o majetku 
Škoda pri úpadkových trestných činov z pohľadu slovenskej a českej právnej úpravy 1/20 s. 34 

 

Promlčení ve správním právu 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I 4/20 s. 239 

 

Průtahy v řízení trestním 
Průtahy a obstrukce v německém trestním řízení 2/20 s. 75 

Průtahy a obstrukce v trestním řízení a jejich příčiny 2/20 s. 63 

 

Předání trestního řízení 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I 4/20 s. 239 

 

Přestupky 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I 4/20 s. 239 

Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II. 2/20 s. 113 

 

Příčinná souvislost v trestním právu 
Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

 

Přičitatelnost 
Problémy spojené s trestní odpovědností právnických osob 2/20 s. 87 

 

Přísedící 
Nedostatky v úpravě povolávání přísedících do senátů v trestních věcech 3/20 s. 166 

Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady 1/20 s. 54 

 

Příslušnost soudu v trestním řízení místní 
Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

 



Působnost trestních předpisů časová 
K některým aplikačním souvislostem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

z pohledu teorie i praxe 1/20 s. 1 

 

Rada EU 
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové Rady pro spravedlnost  

a vnitřní věci a následné novinky 2/20 s. 121 

 

Recidiva 
Analýza kriminální recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – 

vybrané výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

 

Rejstřík trestů 
Trestní rejstříky cizích států a mezinárodní výměna informací 1/20 s. 44 

 

Riziko přípustné 
Přípustné riziko, aneb na co vše je potřeba brát v praxi zřetel 2/20 s. 81 

 

Řízení přestupkové 
Dokazování v řízení o přestupcích 3/20 s. 135 

 

Řízení společné 
Společné trestní řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě a nutná obhajoba 

právnické osoby 2/20 s. 98 

 

Řízení trestní 
Nedostatky v úpravě povolávání přísedících do senátů v trestních věcech 3/20 s. 166 

 

Skutková podstata trestného činu 
Obecné a zvláštní negativní znaky skutkové podstaty trestného činu (vztah jejich extenzivního 

výkladu s přímou aplikací a jejich nepřímé aplikace analogické) 2/20 s. 77 

 

Slovensko 
Nepodmienečný trest odňatia slobody ako ultima ratio 2/20 s. 93 

Trestné činy proti životu a zdraviu v SR – krimonologická analýza ich páchania a postihovania 

za uplynulých 20 rokov 3/20 s. 178 

Trestný čin ohýbania práva v Španielskom kráľovstve a navrhovaná právna úprava trestného 

činu zneužitia práva v Slovenskej republike 4/20 s. 219 

Výskum verejnej mienky o násilnej kriminalite – agentúrny výskum 4/20 s. 233 

 

Soudci 
Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady 1/20 s. 54 

 

Soudnictví ve věcech mládeže 
K poslední novele zákona o soudnictví ve věcech mládeže 2/20 s. 91 

K praktickým otázkám řízení podle hlavy III. zákona o soudnictví ve věcech mládeže 4/20 

s. 196 
Zákaz dětské práce a výchovné povinnosti v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže 3/20 s. 148 

 

 



Společná zahraniční a bezpečnostní politika 
Terorismus v rámci Evropské unie 1/20 s. 28 

 

Správní úřady 
Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady 1/20 s. 54 

 

Státní podpora 
Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

 

Subsidiarita trestní represe 
Nepodmíněný trest odnětí svobody ve světle alternativních a krátkodobých trestů 1/20 s. 23 

Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

 

Svoboda projevu 
K problémům souvisejícím s přeshraničním charakterem nenávistných projevů na internetu 

4/20 s. 207 
 

Škoda v trestním právu 
Novela ZOK změní adhezní řízení u zkrácení daně 4/20 s. 193 

Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

Škoda pri úpadkových trestných činov z pohľadu slovenskej a českej právnej úpravy 1/20 s. 34 

Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I 4/20 s. 239 

Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky 4/20 s. 187 

 

Španělsko 
Trestný čin ohýbania práva v Španielskom kráľovstve a navrhovaná právna úprava trestného 

činu zneužitia práva v Slovenskej republike 4/20 s. 219 

 

Teorie práva 
Soudce v říši účelu trestu 3/20 s. 129 

 

Teror 
Terorismus v rámci Evropské unie 1/20 s. 28 

 

Terorismus 
Terorismus v rámci Evropské unie 1/20 s. 28 

 

Trest alternativní 
Nepodmíněný trest odnětí svobody ve světle alternativních a krátkodobých trestů 1/20 s. 23 

Probace a veřejné mínění 3/20 s. 171 

Tomáš Strémy, Jaroslav Klátik: Alternatívne tresty 2/20 s. 105 

Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky 4/20 s. 187 

 

Trest obecně prospěšných prací 
Nepodmíněný trest odnětí svobody ve světle alternativních a krátkodobých trestů 1/20 s. 23 

 

 



Trest odnětí svobody 
Nepodmienečný trest odňatia slobody ako ultima ratio 2/20 s. 93 

Nepodmíněný trest odnětí svobody ve světle alternativních a krátkodobých trestů 1/20 s. 23 

 

Trest peněžitý 
Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky 4/20 s. 187 

 

Trest propadnutí věci 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I. 2/20 s. 109 

 

Trest vyhoštění 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I. 2/20 s. 109 

 

Trestání 
Soudce v říši účelu trestu 3/20 s. 129 

 

Trestné činy drogové 
Analýza kriminální recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – 

vybrané výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

 

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 
Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady 1/20 s. 54 

 

Trestné činy proti životnímu prostředí 
Italský proces Eternit 3/20 s. 155 

 

Trestné činy proti životu a zdraví 
Trestné činy proti životu a zdraviu v SR – krimonologická analýza ich páchania a postihovania 

za uplynulých 20 rokov 3/20 s. 178 

 

Trestné činy úpadkové 
Škoda pri úpadkových trestných činov z pohľadu slovenskej a českej právnej úpravy 1/20 s. 34 

 

Trestní odpovědnost právnických osob 
K některým aplikačním souvislostem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

z pohledu teorie i praxe 1/20 s. 1 

Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

Problémy spojené s trestní odpovědností právnických osob 2/20 s. 87 

Společné trestní řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě a nutná obhajoba 

právnické osoby 2/20 s. 98 

Zproštění trestněprávní odpovědnosti právnické osoby 1/20 s. 15 

 

Trestní stíhání 
Analýza vybraných nedostatků judikatury Ústavního soudu při aplikaci institutu podmíněného 

propuštění 1/20 s. 20 

 

Trestný čin 
Trestný čin ohýbania práva v Španielskom kráľovstve a navrhovaná právna úprava trestného 

činu zneužitia práva v Slovenskej republike 4/20 s. 219 



 

Účel trestu 
Probace a veřejné mínění 3/20 s. 171 

Soudce v říši účelu trestu 3/20 s. 129 

 

Újma na zdraví 
Právo poškozeného na účinné vyšetřování 2/20 s. 106 

 

Ultima ratio 
Nepodmienečný trest odňatia slobody ako ultima ratio 2/20 s. 93 

 

Úpadek 
Novela ZOK změní adhezní řízení u zkrácení daně 4/20 s. 193 

 

Ustanovení přechodná 
Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky 4/20 s. 187 

 

Útok psa 
Právo poškozeného na účinné vyšetřování 2/20 s. 106 

 

Vazba 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I. 2/20 s. 109 

Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II. 2/20 s. 113 

Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II 4/20 s. 241 

 

Vyjádření odborné 
Polemika s pohledem trestních soudů na trestnost jednání statutárních zástupců v některých 

kauzách tzv. solárních baronů 1/20 s. 37 

 

Výklad právních předpisů rozšiřující 
Obecné a zvláštní negativní znaky skutkové podstaty trestného činu (vztah jejich extenzivního 

výkladu s přímou aplikací a jejich nepřímé aplikace analogické) 2/20 s. 77 

 

Výkon trestu odnětí svobody 
Analýza kriminální recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – 

vybrané výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

 

Vyšetřování trestných činů 
Právo poškozeného na účinné vyšetřování 2/20 s. 106 

 

Výzkum 
Analýza kriminální recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – 

vybrané výsledky výzkumu 4/20 s. 227 

Výskum verejnej mienky o násilnej kriminalite – agentúrny výskum 4/20 s. 233 

 

Zabrání věci 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I. 2/20 s. 109 

 

Zájem dítěte 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II. 2/20 s. 113 



Zákaz dětské práce a výchovné povinnosti v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže 3/20 s. 148 

 

Zajištění důkazů v trestním právu 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I. 2/20 s. 109 

 

Zajištění věci v trestním řízení 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II 4/20 s. 241 

 

Zákaz dvojího přičítání 
Analýza vybraných nedostatků judikatury Ústavního soudu při aplikaci institutu podmíněného 

propuštění 1/20 s. 20 

 

Zákonný soudce 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu I 4/20 s. 239 

Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II 4/20 s. 241 

 

Zásady právního státu 
Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové Rady pro spravedlnost  

a vnitřní věci a následné novinky 2/20 s. 121 

 

Zásady řízení trestního  
JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.: Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces 2/20 

s. 104 
 

Zastupitelstvo kraje 
Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady 1/20 s. 54 

 

Zastupitelstvo obce 
Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady 1/20 s. 54 

 

Zbavení osobní svobody 
K posuzování „jiné skutečnosti“ jako okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby. 

K možnosti jednočinného souběhu trestného činu znásilnění s trestným činem zbavení 

osobní svobody a jeho vyloučení s trestným činem omezování osobní svobody 2/20 s. 117 

Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové Rady pro spravedlnost  

a vnitřní věci a následné novinky 2/20 s. 121 

 

Zkrácení daně, poplatku a jiné podobné povinné platby 
Novela ZOK změní adhezní řízení u zkrácení daně 4/20 s. 193 

 

Zmocněnec poškozeného 
Výběr rozhodnutí Ústavního soudu II 4/20 s. 241 

 

Znásilnění 
K posuzování „jiné skutečnosti“ jako okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby. 

K možnosti jednočinného souběhu trestného činu znásilnění s trestným činem zbavení 

osobní svobody a jeho vyloučení s trestným činem omezování osobní svobody 2/20 s. 117 

 

 

 



Zneužití práva 
Trestný čin ohýbania práva v Španielskom kráľovstve a navrhovaná právna úprava trestného 

činu zneužitia práva v Slovenskej republike 4/20 s. 219 

 

Zvýhodňování věřitele 
Škoda pri úpadkových trestných činov z pohľadu slovenskej a českej právnej úpravy 1/20 s. 34 

 

 

VI. Rejstřík právních předpisů 
 

86/1950 Sb. 
§ 17 3/20 s. 129 

 

140/1961 Sb. 
§ 23 3/20 s. 129  

§ 148 3/20 s. 140  

§ 260 3/20 s. 162  

§ 261 3/20 s. 162 

 

141/1961 Sb. 
§ 2 1/20 s. 37  

§ 2 2/20 s. 63  

§ 2 2/20 s. 104  

§ 11 4/20 s. 196  

§ 18 1/20 s. 37  

§ 20 2/20 s. 98  

§ 23 2/20 s. 98  

§ 27c 1/20 s. 54  

§ 36 2/20 s. 98  

§ 36a 2/20 s. 98  

§ 42 4/20 s. 239  

§ 43 4/20 s. 193  

§ 73d 2/20 s. 113  

§ 85b 2/20 s. 109  

§ 88 4/20 s. 201  

§ 129 2/20 s. 63  

§ 138 2/20 s. 63  

§ 154 4/20 s. 241  

§ 158 4/20 s. 196  

§ 158b 4/20 s. 213  

§ 158d 4/20 s. 201  

§ 159a 4/20 s. 196  

§ 160 4/20 s. 201  

§ 188 2/20 s. 106  

§ 196 2/20 s. 63  

§ 261 4/20 s. 242  

§ 278 2/20 s. 113  

§ 314c 2/20 s. 106  

§ 314r 2/20 s. 113  

§ 323 1/20 s. 23  



§ 350h 2/20 s. 109 

 

99/1963 Sb. 
§ 38b 1/20 s. 54 

 

104/1991 Sb. 
čl. 3 2/20 s. 113  

čl. 3 3/20 s. 148 

 

209/1992 Sb. 
Pt. 1 čl. 1 1/20 s. 37  

Pt. 4 čl. 2 2/20 s. 109  

čl. 2 2/20 s. 106  

čl. 3 2/20 s. 106  

čl. 6 2/20 s. 63 

 

2/1993 Sb. 
čl. 6 2/20 s. 106  

čl. 7 2/20 s. 106  

čl. 8 1/20 s. 20  

čl. 14 2/20 s. 109  

čl. 17 4/20 s. 207  

čl. 29 3/20 s. 148  

čl. 36 2/20 s. 106  

čl. 36 2/20 s. 109  

čl. 36 4/20 s. 241  

čl. 38 1/20 s. 37  

čl. 38 2/20 s. 106  

čl. 38 4/20 s. 241  

čl. 39 1/20 s. 20  

čl. 40 1/20 s. 20  

čl. 40 1/20 s. 37  

čl. 40 4/20 s. 241 

 

283/1993 Sb. 
§ 12c 2/20 s. 81 

 

269/1994 Sb. 
§ 1 1/20 s. 44  

§ 2 1/20 s. 44  

§ 16d 1/20 s. 44  

§ 16g 1/20 s. 44 

 

177/1996 Sb. 
§ 9 2/20 s. 113 

 

14/2000 Sb. m. s. 
čl. 7 3/20 s. 148 

 

 



257/2000 Sb. 
o 3/20 s. 171 

 

458/2000 Sb. 
§ 24 1/20 s. 37  

§ 90 1/20 s. 37  

§ 91a 1/20 s. 37 

 

491/2001 Sb. 
§ 4 1/20 s. 54  

§ 5 1/20 s. 54 

 

6/2002 Sb. 
§ 42 3/20 s. 166  

§ 42 4/20 s. 239  

§ 60 1/20 s. 54  

§ 60 3/20 s. 166 

 

218/2003 Sb. 
§ 2 2/20 s. 91  

§ 18 3/20 s. 148  

§ 43 2/20 s. 91  

§ 90 4/20 s. 196  

§ 93 3/20 s. 148 

 

500/2004 Sb. 
§ 14 1/20 s. 54  

§ 51 3/20 s. 135  

§ 150 3/20 s. 135 

 

180/2005 Sb. 
§ 6 1/20 s. 37  

§ 6b 1/20 s. 37 

 

348/2005 Sb. 
§ 2 3/20 s. 140  

§ 3 3/20 s. 140  

§ 8 3/20 s. 140 

 

475/2005 Sb. 
Příloha 3 1/20 s. 37 

 

182/2006 Sb. 
§ 3 1/20 s. 34 

 

262/2006 Sb. 
§ 2 3/20 s. 148 

 

24/2008 Sb. m. s. 
o 3/20 s. 148 



 

40/2009 Sb. 
§ 9 1/20 s. 37  

§ 12 2/20 s. 81  

§ 13 2/20 s. 81  

§ 17 2/20 s. 117  

§ 21 1/20 s. 37  

§ 28 2/20 s. 77  

§ 29 2/20 s. 77  

§ 31 2/20 s. 77  

§ 31 2/20 s. 81  

§ 38 1/20 s. 23  

§ 39 4/20 s. 187  

§ 55 1/20 s. 23  

§ 62 1/20 s. 23  

§ 65 4/20 s. 187  

§ 68 4/20 s. 187  

§ 69 4/20 s. 187  

§ 70 2/20 s. 109  

§ 73 1/20 s. 1  

§ 88 1/20 s. 20  

§ 101 2/20 s. 109  

§ 122 2/20 s. 106  

§ 125 1/20 s. 1  

§ 127 1/20 s. 54  

§ 129a 1/20 s. 28  

§ 138 4/20 s. 187  

§ 138 4/20 s. 239  

§ 147 2/20 s. 77  

§ 147 2/20 s. 81  

§ 147 2/20 s. 106  

§ 148 2/20 s. 106  

§ 150 2/20 s. 77  

§ 170 2/20 s. 117  

§ 171 2/20 s. 117  

§ 185 2/20 s. 117  

§ 192 3/20 s. 125  

§ 193 3/20 s. 125  

§ 193a 3/20 s. 125  

§ 209 1/20 s. 37  

§ 209 4/20 s. 242  

§ 211 4/20 s. 242  

§ 212 1/20 s. 37  

§ 222 1/20 s. 34  

§ 223 1/20 s. 34  

§ 224 1/20 s. 34  

§ 226 1/20 s. 34  

§ 227 1/20 s. 34  

§ 240 3/20 s. 140  

§ 240 4/20 s. 193  



§ 241 4/20 s. 193  

§ 283 4/20 s. 227  

§ 311 1/20 s. 28  

§ 312 1/20 s. 28  

§ 312a 1/20 s. 28  

§ 312e 1/20 s. 28  

§ 334 1/20 s. 54  

§ 355 4/20 s. 207  

§ 356 4/20 s. 207  

§ 403 3/20 s. 162  

§ 403 4/20 s. 207  

§ 404 3/20 s. 162  

§ 419 4/20 s. 187 

 

330/2010 Sb. 
čl. II 1/20 s. 37 

 

418/2011 Sb. 
§ 7 1/20 s. 1  

§ 7 1/20 s. 28  

§ 7 1/20 s. 34  

§ 7 2/20 s. 87  

§ 8 1/20 s. 1  

§ 8 1/20 s. 15  

§ 8 2/20 s. 87  

§ 8 2/20 s. 98  

§ 16 1/20 s. 1  

§ 18 1/20 s. 1  

§ 20 1/20 s. 1  

§ 31 2/20 s. 98  

§ 32 1/20 s. 1  

§ 34 1/20 s. 1  

§ 35 2/20 s. 98 

 

89/2012 Sb. 
§ 22 1/20 s. 1  

§ 34 3/20 s. 148  

§ 865 2/20 s. 91  

§ 878 2/20 s. 91 

 

90/2012 Sb. 
§ 66 4/20 s. 193  

§ 68 4/20 s. 193 

 

165/2012 Sb. 
§ 28 1/20 s. 37  

§ 29 1/20 s. 37 

 

45/2013 Sb. 
§ 2 2/20 s. 106 



 

104/2013 Sb. m. s. 
čl. 22 4/20 s. 207 

 

104/2013 Sb. 
§ 47 2/20 s. 113  

§ 105 4/20 s. 239 

 

15/2015 Sb. m. s. 
čl. 1 1/20 s. 44  

čl. 4 1/20 s. 44 

 

183/2016 Sb. 
o 1/20 s. 1  

o 1/20 s. 15 

 

250/2016 Sb. 
§ 81 3/20 s. 135  

§ 82 3/20 s. 135  

§ 97 3/20 s. 135  

§ 112 2/20 s. 113  

§ 112 4/20 s. 239 

 

33/2020 Sb. 
o 4/20 s. 193 

 

333/2020 Sb. 
o 4/20 s. 187 


