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Seznam použitých zkratek 

Nad problémy ústavního soudnictví 

Holocaust a role právníků, aneb varovná slova soudce Haywooda 
(Pavel Holländer) 

Odlišné stanovisko soudce Ústavního soudu České republiky 
(Vladimír Mikule) 

Kdo j e v České republice ústavodárcem a problém suverenity 
(Václav Pavlíček) 

Proměny přezkumu ústavnosti právních předpisů v našem ústavním 
soudnictví 
(Radovan Suchánek) 

Evropské sekundární právo a ústavní soudnictví 
(Eliška Wagnerová) 

Problematyka kryminalistyczna w orzecznictwie polskiego trybunalu 
konstytucyjnego 
(Józef Wójcikiewicz, ViolettaKwiatkowska-Wójcikiewicz) 

Nad problémy trestního práva hmotného a procesního 

O subsidiární úloze trestní represe a trestním právu jako prostředku 
„ultima ratio" nejen v novém českém trestním zákoníku 
(Jaroslav Feny k) 

Potřebuje Česká republika samostatný zákon o obětech trestných činů? 
(Tomáš Gřivna) --

Mediální procesy aneb spravedlnost on-line 
(Jiří Herczeg) -

Korunný svedok v trestnom konaní 
(Jaroslav Ivor, Jozef Zahora) 



Pluralita obhájců a problémy s ní spojené 
(Jiří Jelínek) -

Použití agenta v „předpolí zločinu" 
(Zdeněk Karabec) 

Co je doménou hmotného a procesního trestního práva prizmatem 
Ústavy? 
(Vladimír Kratochvíl) 

Trestní odpovědnost právnických osob v polském právu 
(Jan Kudrna) 

Zakázané metody výslechu a donucení k výpovědím v českém 
procesním trestním právu 
(Josef Kuchta) 

Jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců 
(Jan Lata) --

O pojmu trestného činu a jeho protiprávnosti 
(Oto Novotný) 

Kdy a jak dlouho lze konat zkrácené přípravné řízení aneb sporný 
výklad § 179b odst. 4TrŘ 
(Jiří Říha) 

K některým obecným otázkám trestní odpovědnosti právnických osob 
(Pavel Šámal) 

Trestní právo mládeže v evropské perspektivě aneb jak dál? 
(Helena Válková) 

K možnostem snížení vězeňské populace 
(Marie Vanduchová) 

Drogové trestné činy: nástrahy se skrývají (také) v detailech 
(Petr Zeman) 

Ustrojowe uwarunkowania prawa karnego 
(Andrzej Zoll) 

Nad problémy správního práva 

Přiměřenost správních sankcí ve vztahu k majetkovým poměrům 
delikventa 
(Zdeněk Kühn) 



Princip nemo tenetur v řízení o správních deliktech 
(Helena Prášková) 

O zdánlivě správních úkonech podle trestního řádu 
(Josef Stasa) 

Ve veřejném zájmu 
(Vladimír Vopálka) 

Nad problémy interdisciplinární povahy 

Ochrana soukromí při poskytování zdravotní péče 
(Dagmar Císařová, Olga Sovova) 

Medizinischer Kunstfehler - einige strafrechtliche Gedanken 
(Damjan Korošec) 

Právo na bezpečný domov jako základní lidské právo v právním státě 
(Jana Navrátilová) 

Nad problémy kriminologie a kriminalistiky 

Co vypovídají poznatky z kriminologického výzkumu o skutečné 
kriminalitě? 
(Martin Cejp) 

K otázce tzv. afektivních vražd 
(Jaromír Hořák) 

K prevenci amokových útoků na školách 
(Miroslav Protivinský) 

Organizovaný zločin, média a postoje veřejnosti 
(Miroslav Scheinost) 

K niektorým teoretickým otázkám kriminalistiky 
(Ivan Šimovček) 

Meditace nad prevencí 
(Kazimír Večerka) 

Z práva sociálního zabezpečení 

K právní úpravě úrazového pojištění zaměstnanců 
(Petr Tröster) -



Z právních dějin — 

Nostalgická úvaha o vorařství (k právní úpravě plavení dřeva) 
(Karolina Adamová) 

Lidové soudy pro trestání válečné lichvy (Epizoda z dějin mimořádného 
trestního soudnictví v Československé republice z let 1919-1924) 
(Vladimír Kindl) 

Seznam autorů příspěvků -


