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Trestní právo

 

Judikatura

A

Adhezní řízení, Agent

B

Beneficia cohaesionis, Bezbrannost, Bezmocnost, Braní rukojmí

C

Cizí věc

D

Detektor lži, Dokazování, Dokonání trestného činu, Domácí násilí, Domácí vězení,
Domovní prohlídka, Domovní svoboda, Doplnění vyšetřování, Dožádání, Doznání,
Důkaz, Důkazní břemeno, Důležitá povinnost, Duševní stav

E

Evropský zatýkací rozkaz

I

Imunita, In dubio pro reo

J

Jednočinný souběh, Jednota skutku, Jiná těžká újma

K

Konfrontace, Konzumpce, Krádež, Krajní nouze, Křivá výpověď, Křivé obvinění,
Kuplířství, Kvalifikace skutku

L

Legalizace výnosů z trestné činnosti, Lichva, Loupež

M

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, Maření výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání, Mikrostopy, Místo spáchání trestného činu, Mladiství, Mlčenlivost

N

Nadržování, Nahlížení do spisu, Náhrada nákladů za obhajobu, Náhrada škody,
Náhradní trest, Nahrazení vazby slibem, Náklady řízení, Náklady výkonu vazby,
Náležitosti úkonů trestního řízení, Nápravné opatření, Násilí proti skupině obyvatel a
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jednotlivci, Násilí proti úřední osobě, Následek, Návod, Návykové látky, Nedbalost,
Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů, Nedovolená
výroba lihu, Nedovolené ozbrojování, Nedovolené přerušení těhotenství, Nedovolený
provoz a držení vysílací stanice, Nenastoupení služby v ozbrojených silách, Neodkladné
(neopakovatelné) úkony, Neodvedení daně a pojistného, Neoprávněná osoba,
Neoprávněné držení platební karty, Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku, Neoprávněné podnikání, Neoprávněné provozování loterie a
podobné sázkové hry, Neoprávněné užívání cizí věci, Neoprávněný zásah do práva k
domu, bytu, nebo nebytového prostoru, Neoznámení trestného činu, Neposkytnutí
pomoci, Nepřekažení trestného činu, Nepříčetnost, Nepřípustnost trestního stíhání,
Nepřítomnost obviněného (obžalovaného), Nezletilý, Nezpůsobilý prostředek, Nutná
obhajoba, Nutná obrana

O

Obchodování s lidmi, Obchodování se ženami, Obecné ohrožení, Obecně prospěšné
zařízení, Obhájce, Obohacení jiného, Obviněný, Obžaloba, Obžalovací zásada,
Obžalovaný, Ochranná opatření, Ochranná výchova, Ochranné léčení, Ochranný
dohled, Odklad výkonu trestu, Odložená věc, Odnětí a přikázání věci, Odnětí svobody,
Odnětí věci, Odpor, Odposlech, Odpovědný hospodářský pracovník, Odsouzený,
Ohledání, Ohrožení devizového hospodářství, Ohrožení pod vlivem návykové látky,
Ohrožování mravní výchovy mládeže, Ohrožování pohlavní nemocí, Ohrožování zdraví
závadnými potravinami a jinými předměty, Omezování osobní svobody, Omyl, Opilství,
Opuštění dítěte, Opuštění republiky, Organizovaná skupina, Osoba blízká, Osobní
svoboda, Osoba blízká, Oznámení o trestném činu

P

Pachatel, Padělání a pozměňování peněz a známek, Padělání a pozměňování veřejné
listiny, Peněžitý trest, Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Pletichy v
insolvenčním řízení, Podílnictví, Podjatost, Podmínečné propuštění, Podmínečné
upuštění od výkonu zbytku trestu, Podmíněné odsouzení, Podmíněné zastavení
trestního stíhání, Podmíněný trest, Podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení
práv a svobod člověka, Podvod, Pohlavní zneužívání, Pohrdání soudem, Pojistný
podvod, Pokračování trestního stíhání, Pokračování v trestném činu, Pokus trestného
činu, Pomluva, Pomoc k trestnému činu, Pornografie, Porušení důležité povinnosti,
Porušení povinnosti v řízení o konkursu, Porušování domovní svobody, Porušování
povinnosti při správě cizího majetku, Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu
jménu a chráněnému označení původu, Porušování pravidel hospodářského styku,
Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi, Porušování
předpisu o nálepkách k označení zboží, Porušování předpisů o oběhu zboží, Porušování
průmyslových práv, Porušování tajemství dopravovaných zpráv, Poškozený,
Poškozování (cizí věci, majetku), Poškozování cizích práv, Poškozování spotřebitele,
Poškozování věřitele, Postpenitenciární péče, Práva obviněného, Přečin, Předání
trestního stíhání do ciziny, Předběžné projednání obžaloby, Předvolání a předvedení,
Přerušení trestního stíhání, Přerušení výkonu trestu, Přestupek, Presumpce neviny,
Převzetí trestního stíhání, Přezkoumání obžaloby, Přezkoumání rozhodnutí, Příčinná
souvislost, Příkaz k zatčení, Přikázání věci (delegace), Příprava k trestnému činu,
Přípravné řízení, Přísnější posouzení skutku, Příživnictví, Prohlídka jiných prostor,
Propadnutí majetku, Propadnutí náhradní hodnoty, Propadnutí věci, Protokol, Pytláctví
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Recidiva, Reformace in peius, Regresní náhrada, Rehabilitace, Rejstřík trestů,
Rekognice, Řízení proti mladistvému, Řízení proti uprchlému, Řízení ve věcech dětí
mladších patnácti let, Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce, Rozkrádání majetku v
soc. vlastnictví

S, Š

Sabotáž, Samosoudce, Sdělení obvinění, Sebevražda, Sexuální nátlak, Seznámení s
výsledky vyšetřování, Šíření nakažlivé nemoci zvířat, Služba v cizím vojsku, Souběh
trestných činů, Souhlas s trestním řízením/stíháním, Souhrnný trest, Soulož mezi
příbuznými, Soustavnost, Sovětská vojska, Spekulace, Spojení věci, Společenská
záruka (společenský žalobce), Společné řízení, Společný trest, Spolupachatelství,
Stadia trestného činu, Státní zástupce, Stupeň nebezpečnosti, Subjektivní stránka
trestného činu, Svědek, Svémocné odloučení

T

Tíseň, Tlumočník, Totožnost obviněného, Totožnost osoby, Totožnost skutku,
Toxikomanie, Trest, Trestné činy proti hospodářské kázni, Trestné činy proti lidské
důstojnosti, Trestné činy proti majetku, Trestné činy proti rodině a mládeži, Trestné
činy proti svobodě, Trestné činy proti životu a zdraví, Trestné činy trvající, Trestné činy
vojenské, Trestní odpovědnost, Trestní příkaz, Trestní řízení, Trestní stíhání pracovníka,
Trestnost činu, Trestný čin, Týrání

U

Ublížení na zdraví, Účastenství, Účinná lítost, Úhrnný trest, Úmysl, Únos, Uprchlík,
Upuštění od potrestání, Upuštění od výkonu trestu, Úplatkářství, Usmrcení z
nedbalosti, Utajované skutečnosti, Útisk, Útok na státní orgán, Útok na veřejného
činitele, Úvěrový podvod

V

Vazba, Věc důležitá pro trestní řízení, Velezrada, Veřejné zasedání, Vloupání, Vrácení k
došetření, Vražda, Vražda novorozeného dítěte matkou, Výchovná opatření, Vydání do
ciziny, Vydání věci, Výdělečnost, Vydírání, Vyhoštění, Vyhošťovací vazba, Výkon
dohledu, Výkon rozhodnutí, Výkon rozsudku cizozemských soudů, Výkon trestu,
Vyloučení orgánů činných v trestním řízení, Výkon rozsudku cizozemských soudů,
Výkon trestu, Vyloučení orgánů činných v trestním řízení, Vyloučení řízení, Vyloučení
soudce, Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, Výpověď, Vyšetření
duševního stavu, Vyšetřovací pokus, Vyšetřovací úkony, Výslech obviněného, Výslech
právnické osoby, Výslech svědka, Výtržnictví

Z

Zabezpečovací detence, Zabití, Zabrání věci, Zadostiučinění (satisfakce), Zadržení,
Zahájení trestního stíhání, Zahlazení odsouzení, Zákaz činnosti, Zákaz pobytu,
Zákonnost, Zákonný zástupce, Žaloba, Zanedbání povinné výživy, Zánik nebezpečnosti
činu, Zánik trestnosti, Započítání vazby/trestu, Zastavení řízení, Zastavení trestního
stíhání, Záruka, Zatajení věci, Zavinění, Zavlečení do ciziny, Zběhnutí, Zbraň, Zbraně a
střelivo, Zkrácené trestní stíhání, Zkrácené vydávací řízení, Zkrácení daně, poplatku a
podobné povinné platby, Zkreslování údajů, Zkušební doba, Zkušební doba, Zletilost,
Zmenšená příčetnost, Zmocněnec poškozeného, Značný prospěch, Znásilnění, Zneužití
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