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ALKOHOL, DROGY 
 
027965 - ANAL 029406 
BISHOP, Michael L. 
Oxycontin: Current Trends of Abuse and Misuse [Oxycontin. Současné trendy nesprávného 
používání a zneužívání].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 2, s. 72 - 75, lit. 43.  
Oxycontin byl až do roku 2001 používán v lékařství. V roce 2001 bylo zjištěno zneužívání 
tohoto přípravku. Historie Oxycontinu od roku 1970. Zprávy v médiích. Nejobvyklejší způsoby 
zneužívání. Reakce politických činitelů, farmaceutů a policie. Přehled ochranných opatření, 
která byla přijata za účelem snížit riziko zneužití Oxycontinu.  
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028087 - ANAL 029620 
BOHATCOVÁ, Vladimíra - RYSKOVÁ, Světlana 
Převařený paralen.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 17, s. 24.  
Epidemiologie drog v ČR. Nový způsob "vaření" pervitinu z běžně dostupných 
protichřipkových léků. Nejpostiženější věkové kategorie, stále klesající věk uživatelů drog a 
stále dostupnější drogy. Zisky drogových mafií v ČR. Mírnost české legislativy (např, 
neumožňuje zabavit majetek nebo uložit peněžité tresty). Připojena glosa o ekonomickém 
dopadu kriminalizace přechovávání omamných nebo psychotropních látek v množství 
větším, než malém. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027963 - ANAL 028166 
BRUNELLE, Natacha - COUSINEAU, Marie-Marthe - BROCHU, Serge 
Trajectoires types de déviance juvénile: un regard qualitatif [ Kvatitativní typy cest vývoje 
mladistvých pachatelů].  
In: Canadian Journal of Criminology. - 44, 2002, č. 1 , s. 1 - 31, 1 obr., lit. 52.  
Výsledky kanadského průzkumu k počátkům a vývoji toxikomanie a kriminality mladistvých. Z 
celkem 38 respondentů (chlapců i dívek) jsou rozlišovány 3 cesty (postupný rozvoj drogové 
závislosti a kriminality, dále hledání požitků z drog a jejich stupňování, a v podstatě nárazový 
konzum drog za účelem zapomnění a požitku). Metodika, zhodnocení výsledků a závěry. 
CA - fre: PA: bv/2002 
 
028083 - ANAL 029172 
DVORNÝ, Radek 
Krok ke slávě ....i smrti.  
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In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 12, s. 58 - 59, 4 obr.  
Problematika dopingu. Sporty, kde se nejvíce dopuje. Průběh vlastní dopingové kontroly. 
Legislativa a doping. Seznam použitých látek náležejících k vybraným skupinám 
farmakologických prostředků. Dopingové metody. Látky podléhající určitým omezením. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027741 - ANAL 028763 
GREENFIELDOVÁ, Susan 
Konopí a mozek.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 1, s. 22.  
Profesorka fyziologie rozebírá neurologické a fyziologické důsledky požívání kannabisových 
drog, především marihuany a vyvrací některé fámy o neškodlivosti konopí. Podle všeho 
konopí nejen vyvolává závislost, ale má i vážný dopad na myšlenkové pochody a způsobuje 
škody na mozku. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028044 - ANAL 029141 
Haló, tady dealer.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 10, s. 23, 4 obr.  
Kšeftování drog za pomoci internetu a mobilních telefonů. V roce 2000 bylo v Česku 
odhaleno 14 tajných laboratoří na výrobu metamfetaminu, zejména pro spotřebu na místním 
trhu. Zvýšená spotřeba MDMA (extáze). Vzrostl drogový byznys i spotřeba opiátů. Nabídka 
drog z jihozápadní Asie. Odhad spotřeby drog v ČR za rok 2001. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028062 - ANAL 029155 
JEGOROVÁ, Kateřina 
Streetworkeři slouží narkomanům.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 13, s. 32 - 35, 7 obr.  
Práce streetworkerů. Průměrný toxikoman potřebuje 1000 Kč na den. Za tuto cenu dostane 
půl gramu čistého heroinu. ČR je významnou tranzitní zemí, přes niž proudí drogy. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027958 - ANAL 029402 
JURITH, Edward H. 
International Cooperation in the Fight Against Money Laundering [ Mezinárodní spolupráce v 
boji proti praní peněz].  
In: Journal of Financial Crime. - 9, 2002, č. 3, s. 212 - 216, lit. 9 .  
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Praní peněz a obchod s drogami. Příklad: výměna pesos na černém trhu v Kolumbii (BMPE). 
Aby se vyhnuly odhalení, vyvinuly drogové kartely důmyslný systém praní peněz a exportují 
drogy do USA. Reakce vlády USA. Následky pro americké finanční služby a  bankovnictví. 
Účinnou pomocí by bylo zavedení finančních a měnových kontrol a mezinárodních norem. 
Současný stav a perspektivy. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027961 - ANAL 028771 
Počet narkomanů roste.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 66, s. 4, 1 tab.  
Zvýšení počtu narkomanů za posledních pět let. Informace z kontaktních center. 
Nejoblíbenější drogy - heroin, pervitin. Nejčastější aplikace - injekce. Vysoký počet 
experimentálních uživatelů drog. V tabulce jsou uvedeny počty nově evidovaných 
narkomanů v ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027944 - ANAL 028760 
Tanec s extází : Česká vláda váhavě zmírňuje protidrogovou represi.  
In: Respekt. - 13, 2002, č. 10, s. 5.  
Podle analýz nepřineslo zpřísnění drogové legislativy žádoucí výsledky. Hrozba postihu se 
projevila v nedůvěře toxikomanů ke kontaktním centrům. Experiment v Chrudimi s 
testováním čistoty "taneční drogy" - záporný postoj policie. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027925 - ANAL 028746 
ZEMAN, Martin 
V Česku zabíjela nová narkotika.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 49, s. 4.  
Nové drogové trendy v ČR - diskotéková droga PMA, známá jako UFO. Růst spotřeby 
anabolik u sportovců. Pokles ceny kokainu a nárůst jeho spotřeby. Dovoz bílého heroinu. 
Novinkou je zapojení odborníků (lékaři, lékárníci) do distribuce narkotik - zejména Rohypnol 
a Diazepam. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 
027853 - ANAL 028708 
Der 11. September 2001 und die innere Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland [11. 
září 2001 a vnitřní bezpečnost ve Spolkové republice Německo].  
In: Polizei, Verkehr, Technik. - 47, 2002, č. 1, s. 11 - 12.  
Vliv událostí z 11. září 2001 na zajištění vnitřní bezpečnosti Německa. Zjištění pobytu 
teroristů na německém území před 11. zářím. Problém cizinců a azylantů v Německu, 
nebezpečí jejich spojení s extremistickými hnutími. Bezpečnostní opatření a úloha policie. 
Požadavky na zvýšení pravomocí. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
027893 - ANAL 028149 
DONOFRIO, Andrew 
Computer forensics and analogies [Počítač ve forenzních systémech a další analogie].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 1, s. 64 - 69, 1 obr.  
K využití počítačové databáze a dalších analogií a metod k postupnému řešení a dořešení 
kriminálního případu. Mj. problém uložení dat právě pod nejvhodnějším dotazovacím heslem. 
Význam tvůrčího přístupu detektiva a jeho spolupracovníků. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027904 - ANAL 029132 
DOUBRAVA, Lukáš 
Šikana mezi žáky má podobu epidemie.  
In: Učitelské noviny. - 105, 2002, č. 9, s. 15, 1 obr.  
Rozhovor s autorem výzkumu o šikaně na základních školách. Nárůst šikany na školách. Se 
šikanou se na základních školách setkalo přes 40 procent dětí. Definice šikany. Výsledky 
výskytu šikany v porovnání se světem. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027896 - ANAL 028152 
HAHN, Richard  
Windows & glass: Protecting the protectors [Okna, výlohy a sklo. Ochrana bezpečnostních 
skel].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 1, s. 86 - 89, 2 obr.  
Ohrožení a poranění letícími skleněnými tabulemi a kusy skla. Dále sklo jako nejslabší 
článek zabezpečení objektu proti násilnému vniknutí (okna, dveře, výlohy). Bezpečnostní 
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sklo, uplatňované technologie a vlastnosti bezpečnostních skel GARD (ShatterGARD, 
VehicleGARD, BurglarGARD a StormGARD). 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027898 - ANAL 028153 
KINCL, Petr 
Podvody na internetu přijdou na stovky milionů.  
In: Lidové noviny. - 15, 2002, č. 65, s. 15, 1 obr.  
Zaměstnanci s přístupem k podnikové databázi jsou největšími pachateli podvodů na 
internetu. Hackerům většinou stačí vytvořit zábrany pro vstup do firemních systémů, tzv. 
firewally. Podle studie Ernst & Young se zaměstnanci podílejí na podvodech z 82 %. 
Podvody s kreditními kartami patří mezi nejčastější a podílejí se na nich zákazníci a 
zaměstnanci. Údaje k internetovým podvodům v USA v tabulce. Speciální software pro 
automatické sledování podezřelých praktik. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
 
027906 - ANAL 029134 
KUČEROVÁ, Sylvie 
USA: Pirátství je trestný čin.  
In: Policista. - 2002, č. 3, s. 10 - 11.  
Američtí vyšetřovatelé provádějí pravidelné razie na piráty on-line. Vyšetřovatelé se 
soustředili na vyšší školy. Trestný čin - pirátství. Hackerství a podobné formy nelegálního 
podnikání na internetu. Hlavní úkol expertů je připravovat děti na používání internetu 
bezpečným a zodpovědným způsobem. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027870 - ANAL 028725 
KUDRNA, Zdeněk 
Metr na korupci : Úplatky existují, ale otázka zní - jak je měřit?  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 9, s. 8.  
Průzkumy korupce, stanovování míry korupce a indexu korupčního prostředí - ČR, 
Maďarsko, Polsko. Omezená informační hodnota tzv. indexů vnímání korupce organizace TI 
(Transparency International). Důkladnější a přesnější výzkum najdeme ve studii Evropské 
banky pro obnovu a rozvoj a Světové banky, které "měří" i velkou korupci (ovlivňování 
legislativy) a umožňuje i odhalení ohnisek korupce. Korupce v ČR, Polsku a Maďarsku. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027856 - ANAL 028711 
MAXOVÁ, Vendula 
Bít, či nebít?.  

 6 



In: Květy. - 12, 2002, č. 5, s. 49.  
Tělesné tresty v rodinách. Důvody tělesného trestání dětí. Psychické důsledky pro trestané 
děti. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027907 - ANAL 029135 
Násilí v rodině se musí léčit.  
In: Policista. - 2002, č. 3, s. 12.  
V Kanadě je mužské násilí v rodině oprávněně považováno za nemoc, na jejíž vyléčení 
nastupuje terapie. Případ násilnického chování 37 letého muže. Druhy projektů ve Francii. 
Definice manželského násilí a násilí v rodině. Hromadná terapie. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027882 - ANAL 028736 
REITER, Ludvík 
Čipové karty proti elektronickým zlodějům.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 8, s. 13.  
Stoupající křivka podvodů s bankomatovými kartami. Jednou z cest prevence je přechod na 
technologii čipových karet, které mají nižší bezpečnostní rizika a navíc mohou plnit i řadu 
dalších funkcí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027877 - ANAL 028148 
ROGERS, Donna 
On the road again [Opět na komunikační cestě].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 1, s. 58 - 62, 4 obr.  
Přenos dat pro policii v místních sítích LAN včetně mobilních systémů a rozhraní pro další 
komunikaci. Řada software pro přenos dat z různých prostředků v místní (regionální) síti a 
přes paketové radiosítě WLAN. Komunikace mezi veřejností, policií a bezpečnostními 
agenturami. Podrobněji k systému AirMobile, Motorola, Version 3.0. Trendy rozvoje. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027869 - ANAL 028724 
SPURNÝ, Jaroslav - KOVALÍK, Jan 
Kdo kradl v privatizaci : Konsolidační agentura píše seznam ekonomických zločinů.  
In: Respekt. - 13, 2002, č. 9, s. 13 - 15.  
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Miliardové ztráty z privatizace české ekonomiky. Největší české "tunely". Situace v 
bankovnictví. Privatizační projekty a jejich krachy. Vazba této ekonomické kriminality na 
politickou reprezentaci. Akce Čisté ruce a její poslání. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027859 - ANAL 028714 
ŠPINKA, Marek 
Od peříčka k vyhřezlým střevům : O zabíjení v postevoluční éře (etologova poznámka k 
článkům Jana Zrzavého o homicidě a genocidě).   
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 2, s. 71 - 72, lit. 3.  
Polemická poznámka k článkům Jana Zrzavého (Vesmír 12/2001 a 1/2002). Význam 
darwinismu pro odhalování příčin násilného chování a jeho predikci. Autor zdůrazňuje ale 
nutnost jeho korekce společenskými vědami. Při zkoumání lidského násilí nutné brát v potaz 
podmínky a okolnosti sociální, psychologické, demografické aj. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027909 - ANAL 029137 
VÁVRA, Václav 
Dílo mysli pod zákonem aneb ochrana duševního vlastnictví.  
In: Policista. - 2002, č. 3, příloha.  
Problematika duševního vlastnictví. Hudební pirátství. Pirátství audiovizuálních děl. 
Výrobkové pirátství. Případy porušování autorského práva (1998 - 2001). Trestně právní 
kvalifikace. Případy porušování práv k ochranné známce. Případy porušování průmyslových 
práv. Státní orgány a nestátní subjekty působící v oblasti ochrany duševního vlastnictví. 
Adresář kontaktů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027905 - ANAL 029133 
ZEMAN, Jakub 
Děti za mřížemi.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 10, s. 32 - 35, 4 obr., 2 tab.  
Příběhy dětských pachatelů. Věznice pro mladistvé ve Všehrdech. Rozdělení nezletilých 
podle závažnosti a charakteru svých přečinů do jednotlivých oddělení. Hranice trestní 
odpovědnosti v jednotlivých zemích. Průzkum veřejného mínění na téma: "Co je potřeba 
udělat pro snížení agresivity dětí a mládeže". 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027951 - ANAL 028165 
Americké ministerstvo dopravy: propašovat zbraně do letadel je snadné 
In: Lidové noviny. - 15, 2002, č. 72, s. 7, 1 tab.  
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Inspekce amerického ministerstva dopravy na příkaz prezidenta testovala bezpečnostní 
opatření na letištích v USA. Z prověřování 32 letišť z celkem 783 pokusů se podařilo projít 
letištní kontrolou se střelnou zbraní z 30 , s napodobeninou výbušniny v 60 procentech a ve 
3 ze 4 pokusů s nožem. Výsledky bezpečnostních testů v tabulce. Od 17.2.2002 provádí 
bezpečnostní opatření namísto Federálního úřadu pro letectví FAA Úřad pro bezpečnost 
dopravy TSA. Mj.najal 1200 bývalých policistů a vojáků. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
 
027917 - ANAL 028156 
BAUMER, Eric P. - WRIGHT, Richard - KRISTINSDOTTIK, Kristrun - GUNNLAUGSSON, 
Helgi 
Crime, Shame, and Recidivism: The Case of Iceland [Trestný čin, ostuda a recidiva na 
Islandě].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 1, s. 40 - 59, 1 obr., 2 tab., lit. 104.  
Problém resocializace propuštěného z výkonu trestu v islandské společnosti. Tlak veřejného 
mínění jako jedním z příčin směřujícím bývalého vězně k recidivě. Význam komunikativnosti 
a stavu společnosti a dalších faktorů, např. stupně kriminality. Porovnání Islandu se stavem v 
dalších zemích světa. Diskuze nad získanými údaji. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027919 - ANAL 028158 
BROWN, Mark 
Crime, Governance and the Company RAJ: The Discovery of Thuggee [Kriminalita, vládní 
moc, britská společnost RAJ a skutečnosti ohledněthugů].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 1, s. 77 - 95,lit. 40.  
Z historie britské expanze do Indie a Východoindické společnostiz hledisek kriminality a 
aktivit indické sekty škrtičů (thugů).Postup kolonizace a odpor včetně místních 
organizovaných gangů thugů.Revolta a kriminalita v historii. Historické souvislosti 
náboženské,kmenové, mocensko politické a kriminální a jejich společenskédůsledky. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027915 - ANAL 028154 
DUNLAP, Eloise - GOLUB, Andrew - JOHNSON, Bruce D. - WESLEY, Damaris 
Intergenerational Transmission of Conduct Norms for Drugs, Sexual Exploitation and 
Violence: A Case Study [Mezigenerační přecházení návyků drogového chování. Sexuální 
zneužívání a násilí. Případová studie].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 1, s. 1 - 20, 1 obr., lit. 56.  
Ze zachovalých výsledků výzkumů z pracovišť amerického institutu pro národní rozvoj a 
výzkum NDRI dislokovaných v newyorském WTC. Analýza výsledků průzkumu ke způsobu 
života rodin generačně drogově závislých, zpravidla z prostředí násilné a sexuální 
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kriminality. Případová studie sleduje transmisi návyků, chování, norem a celkového životního 
stylu 4 generací žen. Ukázka z rodinného rodokmenu. Diskuze. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027928 - ANAL 028161 
JONES, Trevor - NEWBURN, Tim 
The Transformation of Policing? Understanding Current Trends in Policing Systems [Otázka 
procesu transformace činnosti policie a ochrany veřejnosti. K pochopení systémových 
trendů].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 1, s. 129 - 163, lit. 56.  
Z prací a názorů kriminologů na probíhající proces změn v systému policejní práce a 
zajišťování bezpečnosti veřejnosti v demokratických státech s vyspělou ekonomikou. 
Poznatky z vývoje v USA, V. Británii a Kanadě v kontextu evoluce kontroly kriminality. 
Prvotní a druhotná společenská kontrola. Spolupráce s veřejností v boji proti kriminalitě. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027950 - ANAL 028164 
KELLOUGH, Gail - WORTLEY, Scot 
Remand for Plea [Soudní vyšetřovací vazba].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 1, s. 186 - 210, 2 tab., lit. 48.  
Empirická studie problematiky praxe vyšetřovací vazby v Kanadě na základě rozhodnutí 
soudu. Eventualita propuštění na kauci. Odkazy na předchozí studie k těmto otázkám. 
Tabulky a dodatek souhrnných výsledků. Diskuze. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027949 - ANAL 028163 
KNOX, Colin 
See No Evil, Hear No Evil: Insidious Paramilitary Violence in Nothern Ireland [Zlo nevidět a 
neslyšet. Záludnosti polovojenského násilí v Severním Irsku].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 1, s. 164 - 185, 2 obr., lit. 68.  
Bezpečnostní stav v Sev. Irsku jako dlouhodobě neúplný mír. K násilnostem polovojenského 
charakteru často doprovázených značnou brutalitou. Státní bezpečnostní politika se řídí 
strategií mrtvého brouka. Důsledky tohoto, v některých ohledech i  racionálního, přístupu pro 
další vývoj násilností uvnitř nábožensky rozdělené společnosti. Ze statistik zahrnujících na 
3,6 tis. obětí od r. 1969. Údaje k trestům zastřelení aj. odvety druhou znepřátelenou stranou. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
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027918 - ANAL 028157 
OHLEMACHER, Thomas 
Racketeering and Restaurateurs in Germany [Organizované vyděračství a majitelé 
restaurací v Německu].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 1, s. 60 - 76, 7 tab., lit. 39.  
Rozbor výsledků telefonické dotazníkové akce s více než 2 tisíci majiteli restauračních 
zařízení v Německu (z let 1995 a 6) k případům vydírání. Související otázka důvěry v 
demokracii nebo státně monopolní systém. Tabulky výsledků průzkumu s analýzou 
problematiky organizované kriminality, vydírání a korupce v podnikání obecněji.  
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027931 - ANAL 028748 
RICHTEROVÁ, Monika - BEECHER, William 
Na útok ze vzduchu se nepomyslelo.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 9, s. 47.  
Rozhovor s ředitelem pro styk s veřejností amerického Úřadu pro jaderný dozor. 
Zabezpečení jaderných elektráren před teroristickým útokem. Bezpečnostní opatření po 11. 
září 2001. Střeženost jaderného paliva a odpadu.Rizika použití tzv. "špinavé bomby" 
teroristy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027921 - ANAL 028159 
RUGGIERO, Vincenzo 
Moby Dick and the Crimes of the Economy [Moby Dick a ekonomická kriminalita].  
In: British Journal of Criminality. - 42, 2002, č. 1, s. 96 - 108, lit. 38.  
Netradiční názor na hospodářskou kriminalitu - z pohledů na legalitu akumulace kapitálu, 
drancování přírodních zdrojů, efektu moci a hierarchie. Upozornění na limity únosného 
individualismu, akumulace a podnikání a na nebezpečí nerozlišení podnikání zdravého od 
organizovaného podvodného. Poznámky k podnikání i na pozadí přirovnání k literálnímu 
Melvilleho Moby Dicku. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027959 - ANAL 029403 
TAN, Siong Thye 
Money Laundering and E-Commerce [Praní peněz a elektronické obchodování].  
In: Journal of Financial Crime. - 9, 2002, č. 3, s. 277 - 285, lit. 25.  
Definice pojmu praní peněz v mezinárodním měřítku. Finanční kriminalita a její metody v 
jihovýchodní Asii a Pacifické oblasti. Elektronické obchodování v systému praní peněz. 
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Ochranná opatření, která byla přijata v Singapuru. Potíže při odhalování a stíhání 
elektronického praní peněz. Legislativa a soudní pravomoci. Závěr. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027935 - ANAL 029401 
TREHAN, Jyoti 
Terrorism and the Funding of Terrorism in Kashmir [Terorismus a financování terorismu v 
Kašmíru].  
In: Journal of Financial Crime. - 9, 2002, č. 3, s. 201 - 211, 4 tab., lit. 15.  
Terorismus, jakožto velký zločin, vyžaduje také velké peníze. Tento jev má velký dopad na 
indickou ekonomiku a národní bezpečnost. Přehled celkové situace na indickém 
subkontinentu. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027927 - ANAL 028160 
TSELONI, Andromach - OSBORN, Denise R. - TRICKETT, Alan - PEASE, Ken 
Modelling Property Crime Using the British Crime Survey [Modelování majetkové kriminality 
při využití Britského přehledu kriminality].  
In: British Journal of Criminality. - 42, 2002, č. 1, s. 109 - 128, 3 obr., 3 tab., lit. 33.  
Práce vychází ze zkušeností statistických modelů vycházejících z údajů pravidelných 
britských přehledů kriminality BCS. Vyhýbá se předchozím úzkým pohledům na problém 
obětí, prostředí a pachatelů majetkové tr. činnosti a využívá všeobecněji koncipovaný model 
zpracování ročních oficiálních statistik. Diskuze nad výsledky. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027911 - ANAL 029138 
Vývoj kriminality v oblasti duševního vlastnictví za období 1998 - 2001.  
In: Policista. - 2002, č. 3, příloha.  
Dle statistik kriminality za období roku 2001 do 31.12.2001 bylo  zjištěno celkem 472 
trestných činů porušování práv k ochranné známce,1750 trestných činů porušování 
autorského práva. Výsledky práce některých nestátních organizací v boji proti porušování 
autorských práv. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027924 - ANAL 028745 
ZEMAN, Martin 
Inspekce vnitra šetřila vraždy spáchané policisty.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 41, s.4, 1 tab.  
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Kriminalita policistů a její odhalování inspekcí ministerstva vnitra. Vývoj od roku 1993. 
Nejčastější oblastí kriminality policistů zůstávají pojistné podvody a trestné činy v dopravě. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027968 - ANAL 028167 
BERNARD, Guillaume - PROULX, Jean 
Caractéristiques du passage a l'acte de criminels états-limites et narcissiques 
[Charakteristika sklonů k násilnému jednání narcisistů].  
In: Canadian Journal of Criminology. - 44, 2002, č. 1, s. 51 - 75, 5 tab., lit. 34.  
Porovnání, podle metody racionálního výběru, charakteristik mentálně lehce postižených 
pachatelů s pachateli vykazujícími sklony k narcisismu. Zjištěné rozdílnosti v okolnostech 
spáchání násilné trestné činnosti. Závěry autorů ke shromážděným údajům. 
CA - fre: PA: bv/2002 
 
027962 - ANAL 028772 
BOHATOVÁ, Vladimíra - RYSKOVÁ, Světlana 
Kde jsou peníze, tam je zloděj. Přispěli: Zdeněk Janíček, Miroslav Antl, Karel Šplíchal, Marie 
Benešová.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 11, s. 12 - 15, 2 grafy.  
Stav hospodářské kriminality v CR. Možnosti jejího odhalování, objasňování a stíhání. 
Vytvoření specializovaného útvaru (Úřad finanční kriminality a ochrany státu), úloha státního 
zastupitelství. Přínos novely trestního řádu. Předpokladem úspěšného vyšetřování 
ekonomické kriminality je i speciální vzdělání vyšetřovatelů (právo a ekonomie). Korupce v 
ČR a kriminalita policistů. Porovnání s některými jinými státy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027963 - ANAL 028166 
BRUNELLE, Natacha - COUSINEAU, Marie-Marthe - BROCHU, Serge 
Trajectoires types de déviance juvénile: un regard qualitatif [ Kvatitativní typy cest vývoje 
mladistvých pachatelů].  
In: Canadian Journal of Criminology. - 44, 2002, č. 1 , s. 1 - 31, 1 obr., lit. 52.  
Výsledky kanadského průzkumu k počátkům a vývoji toxikomanie a kriminality mladistvých. Z 
celkem 38 respondentů (chlapců i dívek) jsou rozlišovány 3 cesty (postupný rozvoj drogové 
závislosti a kriminality, dále hledání požitků z drog a jejich stupňování, a v podstatě nárazový 
konzum drog za účelem zapomnění a požitku). Metodika, zhodnocení výsledků a závěry. 
CA - fre: PA: bv/2002 
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027983 - ANAL 028172 
HANSLÍK, Hanuš 
Policie má důkazy, že pracovníci záchranky okrádali své pacienty.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 39, s. 1 - 2, 1 obr.  
K podrobnostem ojedinělého případu okrádání pacientů potřebujících naléhavou lékařskou 
pomoc pracovníky pražské záchranné služby. Podle policejních důkazů 2 pracovníci okradli 
pacienty celkem o více než 250 tis. Kč. Některá obvinění z krádeží z let 2000 a 2001. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
 
028003 - ANAL 028176 
KALINOVÁ, Jana 
Podvodníky s drahými kameny čeká soud.  
In: Lidové noviny. - 15, 2002, č. 84, s. 5.  
Téměř 10 let stará soudní kauza podvodů s drahými kameny se blíží závěru. Za podvody s 
brakovými odřezky především rubínů a safírů hrozí obviněným (soudnímu znalci v oboru 
oceňování drahých kamenů a 3 podnikatelům) až 12 let vězení. Škoda způsobená bankám 
(Komerční, České spořitelně, Investiční a Poštovní a dalším již zkrachovalým) přesahuje 900 
tis. Kč. Dosud se soudu nepodařilo prokázat úmysl banky podvést. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
 
027980 - ANAL 028170 
KEDROŇ, Radek 
Česká dopravní policie je prolezlá úplatkářstvím. Třicet odhalených je jen špičkou ledovce.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 31, s. 3.  
Na základě šetření Inspekce ministra vnitra bylo v r. 2001 obviněno z korupce na 30 
dopravních policistů, kteří vybírali úplatky od řidičů. Platby za přestupky mimo blokové 
pokuty. Znaky narůstání praxe vybírání úplatků a propracovanost systému. Legislativa a 
zákonné možnosti postihu policisty i uplácejícího řidiče. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
 
027979 - ANAL 028169 
KEDROŇ, Radek - HOLECOVÁ, Simona 
Děti páchají čím dál surovější zločiny.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 27, s. 1 - 2, 1 obr.  
Statistiky vykazují stoupající podíl dětí na násilné kriminalitě. Zároveň stoupá závažnost 
trestných činů páchaných dětmi. Ze statistik pro r. 1994, 1996, 1998, 2000, 2001. Příklady 
trestné činnosti a názory na příčiny nárůstu. K návrhu zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
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028051 - ANAL 029144 
KURY, Helmut - ZAPLETAL, Josef 
K postojům obyvatelstva ke kriminalitě a k trestání: srovnání (především) Německa a České 
republiky.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 1, s. 13 - 28, 2 grafy, 2 tab., lit. s. 26 - 27.  
Výzkumy postojů obyvatelstva ke kriminalitě a k trestání ukazují, že v řadě zemí jsou 
preventivní postoje na vzestupu. Týká se to především postsocialistických států střední a 
východní Evropy. Příčiny lze spatřovat v rostoucím zatížení kriminalitou i sociálními 
problémy, ale též v selektivní prezentaci obrazu kriminality ze strany médií. Praktická 
kriminální politika. Řady výsledků empirických výzkumů k tomuto tématu. Diskuse. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027969 - ANAL 028168 
MARLEAU, Jacques D. 
Parricide et caractéristiques de la fratrie des agresseurs [Vražda rodiče a charakteristika 
pachatelů].  
In: Canadian Journal of Criminology. - 44, 2002, č. 1, s. 77 - 96, 4 tab., lit. 25.  
Práce analyzuje britské a francouzské statistiky z období let 1940 až 2000 k celkem 233 
případům vraždy jednoho z vlastních rodičů. Mj. mezi mladistvými vrahy rodičů převládají 
prvorozené děti a jedináčci a mužského pohlaví. Ze statistik vražd rodičů (otce nebo matky) 
přitom není významný rozdíl mezi mladistvými a dospělými pachateli. 
CA - fre: PA: bv/2002 
 
028000 - ANAL 028795 
MATONOHOVÁ, Irena 
Leasingové podvody.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 3, s. 30 - 31.  
Speciální formou hospodářské kriminality jsou podvody spojené s leasingem. Jedná se 
jednak o podvody ze strany leasingových společností, ale stále častěji i o podvody ze strany 
klientů leasingových společností. Nejčastěji se tyto podvody týkají leasingu motorových 
vozidel a nábytku. Některé poznatky z praxe. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027967 - ANAL 028166 
OUIMET, Marc 
Explaining tha American and Canadian crime drop in the 1990's [K objasnění poklesu 
kriminality v USA a Kanadě v 90. letech].   
In: Canadian Journal of Criminology. - 44, 2002, č. 1, s. 33 - 50, 2 tab., lit. 33.  
Úvodem k progresivnímu vývoji kriminality v Kanadě v 60. a 70. letech a reálný výhled na 
další nárůst. Historické i soudobé společné rysy a rozdílnosti v porovnání s USA. Zastavení 
tohoto trendu v 90. letech. Ze shody v obou statistikách vybočuje závažnost osobních 
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konfliktů (v USA častěji smrt i v důsledku liberalizace držení zbraní) a nesrovnatelně vyšší 
kriminalita v amerických velkoměstech. Diferenciace a základní příčiny poklesu kriminality v 
obou zemích. Tabulky. 
CA - eng: PA: bv/2002 
 
028055 - ANAL 029148 
SABOPÁL, Eduard 
Výskum a prevencia korupcie v Policajnom zbore v Slovenskej republike 
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 1, s. 59 - 67, lit. 23.  
Příčiny a možnosti vzniku korupce v Policejním sboru SR. Nejdůležitější dokumenty OSN, 
které souvisejí s protikorupčním bojem. Postup výzkumu. Popis použité výzkumné metody. 
Výsledky výzkumu. Názory de lege ferenda na zvýšení účinnosti kontroly korupce. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027981 - ANAL 028171 
SASÍNOVÁ, Petra 
Psi zabíjeli, majitelka jde do vězení.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 31, s. 4.  
Podrobnosti k případu pokousání muže s následkem smrti dvojící německých ovčáků. 
Majitelka byla odsouzena na 15 měsíců vězení. Přehled případů napadení lidí psy od ledna 
1999 do ledna 2002. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
 
028019 - ANAL 029420 
SLONKOVÁ, Sabina - HANSLÍK, Hanuš 
Bombový útok proti policii.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 16, s. 1.  
V budově policie v Českých Budějovicích kdosi zapálil vyšetřovací spisy a použil k tomu čtyři 
časované nálože. Podezřelá je organizovaná skupina bytových zlodějů, na kterou by 
ukazoval i způsob, jakým se pachatelé na policejní stanici a přímo až ke spisům dostali. 
Samotný útok nesplnil svůj účel, protože vyšetřovací spisy existují i v kopiích. O případ se 
zajímá inspekce ministerstva vnitra. 
CZ - cze: PA: jv/2002 
 
028018 - ANAL 029419 
VZP: Pozor na podvodníky.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 12, s. 2.  
Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před podvodníky, kteří už několikrát uspěli s novým 
trikem. Podvodníci navštěvují hlavně důchodce a tvrdí jim, že musí doplatit dluh na 
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zdravotním pojištění. Vystupují slušně, výborně ovládají roli, často se vykazují i údajnou 
průkazkou pracovníka pojišťovny. Pojišťovna vyzvala okradené, aby se obrátili na policii. 
CZ - cze: PA: jv/2002 
 
028082 - ANAL 029171 
JUNGOVÁ, Ivana - MRÁZKOVÁ, Radana 
Tři otázky pro ministra vnitra Stanislava Grosse.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 12, s. 11, 1 foto.  
Rozhovor s ministrem vnitra ČR. Boj s počítačovou kriminalitou. Používání doménových 
jmen ve veřejné správě v ČR. Právní režim doménových jmen na internetu ve vazbě na 
počítačovou kriminalitu. ČR přijala desetibodový akční plán skupiny G8, v němž je zmíněno 
vybudování styčných míst, které bude zajišťovat Interpol Praha prostřednictvím stálé služby. 
Školení specializovaných pracovišť určených k boji s kriminalitou na úseku informačních 
technologií. Projekt EVA - charakteristika a vznik. Bližší informace o projektu lze získat na 
internetových stránkách www.naseeva.cz.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028091 - ANAL 029624 
"Noční vazba" pro nezletilé.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 4, s. 15.  
Holandské ministerstvo spravedlnosti hodlá v celonárodním měřítku zavést pro mladistvé 
pachatele, kteří by jinak skončili ve vazební věznici, tzv. noční vazbu. Výhodnost tohoto 
řešení - nepřerušená školní docházka, nezpřetrhání rodinných a jiných sociálních vazeb 
apod. Zároveň bylo oznámeno zrušení tzv. elektronické vazby (finanční a technická 
náročnost, malé možnosti využití). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028061 - ANAL 029154 
REICHL, Jiří 
Loupež století: nejasné stopy?  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 13, s. 8, 1 obr., 1 graf.  
Největší česká poštovní loupež se začala projednávat před senátem Městského soudu v 
Praze. Pachové stopy z místa činu. Od roku 1992 se v ČR stalo 712 loupežných přepadení 
peněžních ústavů. Statistické údaje o počtu loupežných přepadení peněžních ústavů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028071 - ANAL 029160 
TVARŮŽKOVÁ, Lucie - SVOBODOVÁ, Kateřina 
Roztomilí agresoři.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 12, s. 22 - 25, 9 obr.  
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Statistiky trestných činů spáchaných dětmi do 15 let a mladistvými od 15 do 18 let (1990 - 
2000). Statistika počtu malých zločinců na posledních deset let prudce stoupla, zastavila se 
až v roce 2000. Pedagogická psychologie rozlišuje tři typy rodinné výchovy: Autoritářská 
(systém zákazů a příkazů), demokratická (o většině lze diskutovat) a liberální (vše je 
dovoleno). Stoupající dětská agresivita. Velkou měrou se na dětech kromě rodičů podepisuje 
školní prostředí. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 
028002 - ANAL 029409 
ARNOLD, R. - GIEBE, W. - WINNEFELD, K. - KLEIN, A. 
Ein zunächst unklarer Todesfall im Strafvollzug : Diagnosesicherung durch 
Atomabsorptionsspektrometrie [Zprvu nejasný případ smrti ve výkonu trestu. Diagnóza 
potvrzena atomární absorpční spektrometrií].  
In: Archiv für Kriminologie. - 209, 2002, č. 1-2, s. 14 - 19, 2 obr., lit. 14.  
Případ smrti muže ve věku 25 let, který zemřel ve výkonu trestu na úraz elektrickým 
proudem při manipulaci se sporákem, který si sám vyrobil. Případ byl zprvu nejasný, teprve 
pomocí absorpční spektrometrie byl proveden důkaz přítomnosti vodivého prvku (aluminia) a 
tím objasněna příčina smrti i průběh nehody. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027910 - ANAL 029232 
ČELNOKOV, V.S. - ILJINA, Je.V. 
Patomorfologičeskije izmenenija pri čerepno-mozgovoj travme [ Patomorfologické změny při 
lebečně-mozkovém poranění].  
In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 44, 2001, č. 1, s. 7 - 9.  
V článku je rozebrána dynamika posttraumatického procesu při lebečně-mozkovém poranění 
a je uveden patomorfologický obraz změn, k nimž došlo v měkkých tjáních hlavy, plenách a 
mozkové hmotě v několika časových obdobích. Pozornost je věnována faktorům, 
ovlivňujícím postup posttraumatického procesu v uvedených strukturách. 
RUS - rus: PA: če/2002 
 
027858 - ANAL 028713 
DRÁBEK, Jiří 
Určení otcovství bez vzorku z otcova těla : Profilování DNA a Bayesova věta.  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 2, s. 69 - 70.  
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Matematická metoda založená na statistice s využitím tzv. Bayesovy věty může pomoci při 
určování otcovství, aniž by bylo nutné získat pro porovnání vzorek DNA z otcova těla. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027920 - ANAL 029236 
GOLOVKINA, G.V. - VASIL'JEVA, I.A. 
O dlitel'nom sochranenii spermatozoidov na veščestvenych dokazatel'stvach [O 
dlouhodobém uchovávání spermatu na věcných důkazech].  
In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 44, 2001, č. 1, s. 34.  
Řešena problematika doby uchování spermatu u poškozených a na věcných důkazech. Jsou 
známy případy uchování spermatu 62 dní a 2,5 měsíce. Případ z praxe z r. 1998, týkající se 
opakovaného znásilnění 13leté nevlastní dcery dokazuje, že stopy spermatu mohou být 
uchovány i po době delší než 1 rok (v tomto případě 14 měsíců). 
RUS - rus: PA: če/2002 
 
027978 - ANAL 029407 
GRASS, H. - KLAAS, J. - STAAK, M. 
Zur Kooperation zwischen Ermittlungsbehörde und Rechtsmedizin : Ein komplementäres 
System und seine Besonderheiten, erläutert an einem Fall aus der Praxis [Ke spolupráci 
mezi vyšetřujícími orgány a soudními lékaři. Komplementární systém a jeho zvláštnosti, 
ukázaný na případu z praxe].  
In: Archiv für Kriminologie. - 209, 2002, č. 1-2, s. 1 - 8, lit. 12.  
Trestněprávní vyšetřování v případě chybného lékařského postupu vyžaduje obvykle 
zabavení osobních dat pacienta a stanovení chronologického sledu událostí. Tyto informace 
jsou pak předloženy znalcům pro vypracování posudku. Nastanou-li při vyšetřování 
komplikace, nebo není-li k dispozici dokumentace pacienta, je nutná včasná a důkladnější 
spolupráce se soudními lékařskými experty. V článku je popsán konkrétní případ z praxe. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028004 - ANAL 029410 
GROSSE PERDEKAMP, M. - SCHMIDT, U. - POLLAK, S. 
Tödliche Thoraxkompression nach partieller Körperüberrollung durch einen Pkw [Smrtelná 
plicní asfyxie po částečném přejetí těla osobním automobilem].  
In: Archiv für Kriminologie. - 209, 2002, č. 1-2, s. 28 - 35, 3 obr., lit. 35.  
Dopravní nehoda, při které byl chodec v ležící poloze přejet předním kolem auta. Řidič i oběť 
byli pod silným vlivem alkoholu. Oběť zůstala pod vozem až do okamžiku vyproštění. Pitvou 
a technickou rekonstrukcí bylo zjištěno, že oběť nezemřela na následky přejetí, nýbrž 
stlačením plic a udušením v konečné poloze těla při nehodě. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
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028056 - ANAL 029149 
HLAVÁČEK, Jan - ŠPÁLA, Václav - KOLÁŘ, Pavel 
13. setkání představitelů ENFSI naznačilo trendy kriminalistických expertiz na počátku   
třetího tisíciletí.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 1, s. 68 - 70.  
Akce: Moderní řízení spojené s technickým vývojem - nástroj efektivity v kriminalistice 
[Koference]. Praha (ČR), 17.05.2001.   
Dne 17.5.2001 se konalo 13. setkání představitelů ENFSI, kteří se zúčastnili celodenní 
konference, jejíž motto znělo: Moderní řízení spojené s technickým vývojem - nástroj 
efektivity v kriminalistice. Seznámení se stručnými texty přednášek. V průběhu setkání 
představitelů ENFSI se uskutečnila dvě jejich setkání uzavřená jednání k interním 
organizačním otázkám. Strategický plán ENFSI na léta 2001 - 2005. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027912 - ANAL 029233 
JEFREMOV, I.A. - NOSIKOV, V.V. - SKOBLILOV, Je.Ju. - ZAKONOVA, A.F. - IVANOV, P.L. 
O vozmožnych zatrudnenijach molekuljarno-genetičeskoj ekspertizy při nedostatočno 
vysokoj individualizirujuščej značimosti rezul'tatov [O možných obtížích molekulárně 
genetické expertizy při nedostatečně vysoké individualizující významnosti výsledků].  
In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 44, 2001, č. 1, s. 11 - 17, 4 obr., 3 tab.  
Možnosti molekulárně genetických technologií, používaných při soudnělékařských 
expertizách. V článku se na jednom z nejsložitějších případů popírání mateřství posuzují 
otázky, které ilustrují nutnost dosažení určité vysoké úrovně důležitosti výsledků pro učinění 
opodstatněného experimentálního závěru. Materiály a metody zkoumání. Tabulka uvádí 
základní genetické parametry zkoumaných lokusů chromozomové DNA. 
RUS - rus: PA: če/2002 
 
028008 - ANAL 028800 
KNEUBUEHL, Beat P. 
Zur Ermittlung der Bedrohungs- und Schutzwahrscheinlichkeit bei ballistischem Schutz [K 
vyšetřování pravděpodobnosti rizik při ohrožení střelnou zbraní a rizik při ochraně střelnou 
zbraní].  
In: Polizei, Verkehr, Technik. - 47, 2002, č. 2, s. 39 - 44, 11 obr.  
Používání střelných zbraní je vždy provázeno rizikem zranění a to jak ohroženého, tak i 
uživatele zbraně. Autor analyzuje možná nebezpečí z hlediska různých typů střelných zbraní, 
z hlediska způsobu jejich užití (útok, sebeobrana, nehoda). Balistická hlediska ochrany - 
osobní a věcné prostředky. Základní devizou je heslo: Ochrana je také zbraň. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
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027892 - ANAL 029231 
KOROVIN, A.A. - PIGOLKIN, Ju.I. - BOGOMOLOV, D.V. - BOGOMOLOVA, I.I. 
Morfometričeskije podchody k diagnostike davnosti nastuplenija smerti [Morfometrické 
přístupy k diagnostice určení doby smrti].  
In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 44, 2001, č. 1, s. 3 - 7, 2 obr. lit. 21.  
Uvedeny výsledky použití nové metody určení doby smrti. Je proveden histomorfologický 
výzkum závislosti stupně mrtvolné autolýzy ve vnějších orgánech na době smrti. Zkoumány 
histologické preparáty plic, srdce, jater, sleziny a ledvin 20 lidí, kteří zemřeli v důsledku 
lebečně mozkového poranění. Na základě získaných výsledků byly zpracovány tabulky pro 
určení doby smrti. 
RUS - rus: PA: če/2002 
 
028048 - ANAL 029615 
LOUDOVÁ, Milada - SIEGLOVÁ, Zuzana 
Řešení otázky sporného otcovství na počátku 3. tisíciletí - metodiky analýzy DNA umožňují 
jednoznačnou odpověď.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 4, s. 198 - 200, lit. 7.  
Určování otcovství (sérologické testy a analýza DNA) a znalecké  posudky v této 
problematice. Vyloučení, resp. pozitivní průkazotcovství vyšetřovaného muže jako druhá 
fáze metody určování otcovství. Nedůslednost znaleckých posudků - často se neprovádí 
právě onen pozitivní průkaz otcovství, který s pravděpodobností rovnající se jistotě otcovství 
určuje na základě matematicko statistických výpočtů. Výhody DNA analýzy a její používání v 
praxi v ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027914 - ANAL 029235 
MAMROVA, G.P. - ŠERSTJUK, B.V. - BOGOMOLOV, D.V. - OZDAMIROVA, Ju.M. 
- NIKOLKINA, Ju.A. 
Epidemiologičeskij analiz efedronovoj narkomanii v Primorskom kraje [ Epidemiologická 
analýza efedronové narkomanie v Primorském kraji].  
In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 44, 2001, č. 1, s. 30 - 32.  
V článku je popsáno biochemické působení efedronu na organismus a jeho klinické projevy. 
Uvedeny statistické údaje o rozšířenosti efedronové narkomanie v Primorském kraji a 
podrobně jsou popsány morfologické změny vnitřních orgánů v důsledku toxického působení 
efedronu. Zhodnocení výsledků výzkumu.  
RUS - rus: PA: če/2002 
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027913 - ANAL 029234 
MJAGKOVA, M.A. - BRJUN, E.A. - KOPOROV, S.G. - PANČENKO, O.P. - ABRAMENKO, 
T.V. 
Immunoglobuliny, svjazyvajuščije opioidnyje peptidy, biogennyje aminy i opiaty, u bol'nych 
narkomanijej [Imunoglobuliny, vážící opioidní pepticidy, biogenní aminy a opiáty u 
narkomanů].  
In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 44, 2001, č. 1, s. 18 - 20, 2 tab., lit. 6.  
Popsán komplex výzkumů úrovně imunoglobulinů, vážících na sebe morfin, biogenní aminy 
a opioidní peptid fermorfin u narkomanů ve věku 20 - 40 let užívajících drogy po dobu 1 - 17 
let. Výsledky výzkumů. 
RUS - rus: PA: če/2002 
 
027866 - ANAL 028721 
NOSEK, Milan 
Dál, rychleji a výše, supermani! : Genová manipulace může osvobodit lidi od nemocí, ale 
také vyrobit umělé nadsportovce.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 7, s. 22.  
Genetická manipulace a její význam pro terapii některých nemocí. Zneužití genové 
manipulace pro sportovní doping. Zdravotní rizika genetického dopingu. Nebezpečí, že 
vrcholový sport se stane legální možností pokusů na lidech. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027926 - ANAL 029237 
SIDOROV, P.I. - DERJAGIN, G.B. - SOLOV'JEV, A.G. 
Osobennosti osmotra trupa i mesta proisšestvija pri seksual'nych samoubijstvach [Zvláštnosti 
ohledání mrtvoly a místa činu při sexuálních sebevraždách].  
In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 44, 2001, č. 1, s. 35 - 36, lit. 14.  
Problematika nešťastných úmrtí při používání anomálních sexuálních aktivit, jejichž počet 
není přesně znám. Nejčastější příčiny nešťastných úmrtí při autoerotice, vyskytujících se i u 
dětí v předpubertálním věku. Čtyři základní způsoby dosažení asfyxie. Soudnělékařská 
expertiza. 
RUS - rus: PA: če/2002 
 
027982 - ANAL 029408 
VERHOFF, M.A. - RISSE, M. - WEILER, G. 
Leichenverwechslung - ein vermeidbares Problem ? [Záměna mrtvých těl před pitvou. Jde o 
zvládnutelný problém ?].  
In: Archiv für Kriminologie. - 209, 2002, č. 1-2, s. 9 - 13, 1 obr., lit. 5.  
Referát o skutečném případu záměny těla před pitvou. Příčinou je častá nepřítomnost 
kohokoliv z vyšetřujících orgánů. Lékaři, kteří provádějí obdukci, se pak musí spoléhat jen 
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na písemné podklady. Nemůže-li mrtvé tělo nikdo spolehlivě identifikovat, je nutno zavést 
nový systém policejní evidence. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028065 - ANAL 029156 
BERAN, M. - LYSENKOVÁ, A. - CYPRIANOVÁ, A. - PROCHÁZKA, I. - ZIKMUND, J. 
Patomorfologické změny v souvislosti s toxikomanií.  
In: Česko - Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 38, 2002, č. 1. Sek.inf.p.: Soudní 
lékařství. - 47, 2002  
Na souboru 28 zemřelých toxikomanů, pitvaných na pracovišti soudního lékařství v letech 
1998 - 2001, se sledovali patomorfologické změny, vzniklé v souvislosti s abuzem drog. 
Nálezy pitvy. Příčiny smrti jednotlivých členů souboru. Materiál, metody, výsledky a diskuse. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

POLITIKA 
 
027890 - ANAL 028741 
DOLNÍK, Adam 
Bioterorismus: reálná hrozba?  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 2, s. 40 - 41.  
Biologické látky a jejich zneužití. Možnost získání biologických látek, jejich transformace v 
účinné zbraně a jejich užití. Motivační překážky užití biologických zbraní - teroristickým 
cílem, nebývá zabít co nejvíc lidí, ale určité lidi. Přesto rizika existují a připojují se k nim i 
psychicky labilní nebo psychicky narušení jedinci jako pachatelé biologického útoku. 
technické problémy však rizika hromadného použití biologických látel snižují na extrémně 
nízkou úroveň. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027880 - ANAL 028734 
DRULÁK, Petr 
Záblesk v totalitní temnotě - pokus o výzkum mezinárodních vztahů v období reformního 
komunismu.  
In: Mezinárodní vztahy. - 37, 2002, č. 1, s. 40 - 57, lit. s. 56 - 57.  
 Výzkum mezinárodních vztahů a politické moci v Československu po roce 1945 s důrazem 
na druhou polovinu šedesátých let. Teoretická východiska výzkumu a jeho metoda. Vývoj 
československých institucí pro výzkum mezinárodních vztahů. Diskuze o povaze výzkumu 
mezinárodních vztahů a zahraniční politiky v 60. letech. Přerušení výzkumu sovětskou 
invazí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 

 23 



027972 - ANAL 028776 
EICHLER, Jan 
Francie po 11. září 2001.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 3, s. 15 - 16.  
Ohlas teroristického útoku z 11. září 2001 ve Francii. Reakce politické elity (opatrnost a 
nejednoznačnost). Postoje veřejnosti - početná muslimské menšina a sílící sociální napětí. 
Důsledky pro bezpečnostní politiku - odkrytí některých slabin francouzských ozbrojených sil. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028017 - ANAL 029418 
KRYZÁNEK, Ladislav 
Pákistán vymýtí teroristy, slíbil prezident.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 11, s. 8, 1 foto.  
Pakistánský prezident Parvíz Mušaraf slíbil, že jeho země nebude na svém území tolerovat 
žádní teroristické aktivity. Prezident také zakázal činnost dvou kašmírských separatistických 
skupin, jimž je připisován prosincový útok na indický parlament a které bojují proti indické 
nadvládě nad Kašmírem. Indičtí představitelé reagovali na prezidentův projev zdrženlivě a 
prohlásili, že je nutno počkat, až Islámabád dokáže dobré úmysly v praxi. Na strategický 
Kašmír si činí nárok oba státy. 
CZ - cze: PA: jv/2002 
 
027885 - ANAL 028737 
LEBEDA, Petr 
"Ground Zero" : 3: Globální pluralita, integrace a rozvoj jako prevence.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 2, s. 15 - 18.  
Pokrač. z MezPol 12/2001 a 1/2002. Problematika globálního terorismu a její řešení. 
Alternativní přístup vycházející z analýzy ekonomických, sociálních a kulturních kořenů 
globálního radikalismu. Zdroje radikalismu a "stará" řešení založená na represi. Prevence 
terorismu (rozvojová pomoc, participace na globálních i národních procesech, intergrace do 
globálního světa, politická a kulturní pluralita). Válka v Sfghánistánuz těchto hledisek. 
Alternativy rozvoje, které by oslabily kořeny terorismu. Nutný kritický přístup k problematice. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027888 - ANAL 028739 
RAŠEK, Antonín 
Mezinárodní terorismus a axiologické souvislosti.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 2, s. 35 - 37.  
Ústav mezinárodních vztahů založil Centrum bezpečnostních analýz. jeho cílem je reagovat  
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na bezpečnostní výzvy současnosti. Vydává bulletin Bezpečnostní témata. Autor stručně 
hodnotí první číslo z roku 2001, které se věnovalo problematice terorismu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027977 - ANAL 028781 
ROCHTUS, Dirk 
Evkvidistanta extremismu jakéhokoliv ražení.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 3, s. 39 - 40.  
Rec. na : Jahrbuch für Extremismus und Demokratie. Jg. 12 [ročenka]. - Baden-Baden : 
Nomos, 2000. - 592 s. 
Ročenka (vydávají Uwe Backes a Eckhard Jesse), která analyzuje kořeny extremismu, jeho 
ideologické směry a jejich projevy. Vztah demokracie a extremismu. Extremismus pravicový 
a levicový, postoje k nim. Antiextremistický konsensus. Přínosem ročenky je i uveřejňování 
neortodoxních názorů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027879 - ANAL 028733 
ROVNÁ, Lenka 
Diskuze o budoucnosti Evropské unie v 21. století.  
In: Mezinárodní vztahy. - 37, 2002, č. 1, s. 20 - 39, 1 tab.  
Koncepce a teorie evropské integrace. Úloha a význam Německa, Francie a Velké Británie. 
Uchazečské státy. Hlavní okruhy problémů, které EU bude muset řešit: rozdělení pravomocí 
mezi EU a členské státy při zachování subsidiarity, určení statutu Charty základních práv, 
zjednodušení smluv při zachování jejich smyslu, určení role národních parlamentů v 
evropské architektuře. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027976 - ANAL 028780 
ŘEZANKOVÁ, Ivona 
Německo a migrace v Evropě.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 3, s. 38.  
Rec. na : The New Germany and Migration in Europe [monografie] / Barbara Marshall. - 
Manchester : Manchester University Press, 2000. - 186 s.. 
Recenzovaná práce předkládá analýzu aktuální problematiky  migrace po pádu železné 
opony v souvislostech s novou situací ve střední Evropě a po sjednocení Německa. Migrační 
vlny, jejich charakter, cíle, vliv na sociální politiku státu a vnitřní bezpečnost. Kontrola 
migrace. Postoj Evropy EU k migraci. Odraz v legislativě. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027975 - ANAL 028779 
SEEMANN, Richard 
Zločiny wehrmachtu: dimenze vyhlazovací války.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 3, s. 33 - 34.  
Akce: Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941 - 1944 
[Výstava]. Bielefeld (NĚMECKO), 28.11.2001-13.01.2002.  Historisches Museum, Bielefeld. 
Berlin (NĚMECKO), 29.01.2002-17.03. 2002. Kunst-Werke Berlin. Institut pro sociální 
výzkum Hamburg 
(NĚMECKO).  
Původní výstava z let 1995 - 1999 a diskuse kolem ní. Nová verze výstavy. Dokumenty o 
válečných zločinech německého wehrmachtu. Pojetí války na východní frontě. Postoj k 
dezertérům a odpůrcům vojenské služby v době nacismu. Odpovědnost armády za zločiny 
proti lidskosti. Postoje německé veřejnosti dnes. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027889 - ANAL 028740 
SKUČEK, René 
Získání veřejné podpory a politické shody jako klíč úspěšné bezpečnostní politiky : Americká 
zkušenost 90. let.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 2, s. 39.  
Bezpečnostní politika USA a její ohlas ve veřejnosti Spojených států. Srovnání Clintonovy a 
Bushovy administrativy. Úloha médií. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027886 - ANAL 028738 
ŠKOPEC, Robert 
Americko-ruské vzťahy sa zlepšujú - bezpečnostné riziká zostávajú.   
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 2, s. 25 - 26, lit. 7.  
Nově se utvářející podoba rusko-amerických vztahů. Bezpečnostní situace a bezpečnostní 
rizika přesto zůstávají v podstatě stejné. Hrozba zbraní hromadného ničení (především 
jaderných) a nebezpečí jejich získání teroristickými organizacemi. 
CZ - sla: PA: bh/2002 
 
027881 - ANAL 028735 
TESAŘ, Filip 
Nový příspěvek ke studiu nacionalismu.  
In: Mezinárodní vztahy. - 37, 2002, č. 1, s. 86 - 91.  
Rec. na : Self and Nation [monografie] : Categorization, Constestation and Mobilization / 
Steve Reicher. - London : SAGE Publications, 2001. - 13, 242 s., Nick Hopkins. 

 26 



Rozvoj studia nacionalismu a snaha o definici termínu. Studium nacionalismu v ČR a jeho 
úroveň. Recenzovaná práce a její přínos pro české prostředí. Odlišný náhled na 
problematiku vyplývá především z toho, že se autoři neptají, čím se nacionalismus 
vyznačuje, ale jak funguje. Úhelným kamenem je vztah jednotlivce a národa, formování 
národní identity. Vymezování národních kategorií, fenomén vůdcovství, souvislosti s 
rasismem apod. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027974 - ANAL 028778 
TOMÁŠ, Radek 
Nové aspekty asymetrie v obranné a politické strategii USA.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 3, s. 27 - 29.  
Pojmy asymetrická hrozba, asymetrický konflikt, asymetrická válka apod. Základní typy 
asymetrie: asymetrie prostředků, asymetrie cílů. Nové aspekty asymetrie přiznané po 11. 
září 2001. Uplatňování asymetrie v americké politice - např. postoj USA k Mezinárodnímu 
trestnímu soudu. "Lidskoprávní" asymetrie v americké politice - právní znevýhodňování 
Neameričanů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027973 - ANAL 028777 
TOŠOVSKÁ, Eva 
Enviromentální bezpečnost.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 3, s. 21 - 23.  
Ochrana životního prostředí je problém, který se dotýká všech oblastí společenského života. 
V poslední době se do popředí dostává souvislost mezi znečištěním životního prostředí a 
devastací přírodních zdrojů a stupněm ohrožení světové stability a bezpečnosti. Potenciální 
zdroje ekologických konfliktů: vyčerpání půdy, nedostatek vodních zdrojů atd. Vazby na 
problémy národní bezpečnosti. Ekologická migrace jako zdroj mezinárodního napětí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028050 - ANAL 029143 
CEJP, Martin 
Vnější a vnitřní problémy České republiky a možnost jejich zneužití zločinem.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 1, s. 3 - 12, lit. 9.  
Informace o možném vlivu širšího společenského okolí na vývoj kriminality na území ČR. 
Posuzován byl vliv vnějších mezinárodních okolností a vnitřních společenských podmínek. 
Hlavní problémy a rozpory současného světa, zejména globalizace, evropská integrace, 
rozdíly mezi zeměmi, různé typy konfliktů, vývoj obyvatelstva, životní prostředí, začleňování 
zemí bývalého východního bloku. Mezi hlavními problémy vnitřního vývoje společnosti byly  
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zmíněny: politický systém, systém státní správa a samosprávy, právní, ekonomický, sociální 
a kulturní systém. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028095 - ANAL 029628 
GABAL, Ivan - HELŠUSOVÁ, Lenka 
Pohled české veřejnosti na protiteroristickou kampaň, bezpečnost a politiku ČR.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 4, s. 35 - 36.  
Reakce české veřejnosti na zahájení protiteroristické kampaně po 11. září 2001. Změna 
bezpečnostního klimatu, důvěra domácím institucím. Postoje k protiteroristické kampani a 
roli ČR v ní. Názory na očekávané změny bezpečnostní politiky, kořeny terorismu a způsob 
jeho odstranění, na samotnou protiteroristickou kampaň a poslání NATO. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028093 - ANAL 029626 
GEDLU, Mesfin 
Prevence konfliktů a OSN: africké zkušenosti.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 4, s. 36 - 38.  
Afrika jako epicentrum vnitrostátních konfliktů. Mezinárodní úsilí o jejich prevenci a řešení. 
Možnosti a limity mírových operací OSN. Mezinárodní obchod se zbraněmi, nahrazování 
ideologických a mezinárodně politických aspektů ziskovými zájmy jako pozadí těchto 
konfliktů. Jednotlivá ohniska afrických konfliktů (Somálsko, Angola, Mosambik, Mali). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028059 - ANAL 029152 
JOCH, Roman 
Evropská bezpečnostní a obranná politika (ESDP), transatlantické partnerství a nezbytnost 
protiraketové obrany.  
In: Střední Evropa. - 17, 2001, č. 106, s. 101 - 109.  
Dvě teze bezpečnostní politiky. Bylo by žádoucí, aby byl vybudován společný euroamerický 
systém protiraketové obrany. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028068 - ANAL 029157 
KAIZR, Patrik 
Akce levý hák.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 13, s. 18 - 21, 10 obr.  
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Anarchismus jako politický směr vznikl v době pozdního osvícenství, tedy koncem 19 stol. V 
současné době postrádá anarchismus jakýkoliv politický vliv, nicméně nemalou měrou 
ovlivnil takzvanou novou levici a alternativní skupiny. Strategie anarchismu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028058 - ANAL 029151 
KLUXEN, Wolfgang 
O etických základech demokracie ; přel. Zdeněk Dan . 
In: Střední Evropa. - 17, 2001, č. 106, s. 21 - 29.  
Pojem demokracie. Moderní pojetí demokracie. Svobodná demokracie v právní státě. Pojem 
"státní patriotismus". Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028057 - ANAL 029150 
MANENT, Pierre 
Politika a rozum ; přel. Hana Štěpánková . 
In: Střední Evropa. - 17, 2001, č. 106, s. 10 - 20.  
Pojem filozofie. Demokracie a věda. Možnosti experimentu. Závěr.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028060 - ANAL 029153 
NUSKA, Bohumil 
Vražda jako kritérium (některé rozdíly mezi některými totalismy).  
In: Střední Evropa. - 17, 2001, č. 109, s. 40 - 46.  
Různé formy totalismu. Fašismus a nacismus. Nacismus a bolševismus. Rozbití předchozích 
struktur. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028094 - ANAL 029627 
PETRŮ, Tomáš F. 
Kruh se uzavírá : Kam až sahají chapadla al-Káidá v jihovýchodní Asii. 
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 4, s. 6 - 7.  
Jihovýchodní Asie jako základna a centrum radikálně extremistických hnutí a organizací. 
Spojení s terorismem. Motivace a cíle těchto hnutí. Vztah k oficiální politice. Teroristické 
akce. Bezpečnostní hrozby a rizika. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 
027853 - ANAL 028708 
Der 11. September 2001 und die innere Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland [11. 
září 2001 a vnitřní bezpečnost ve Spolkové republice Německo].  
In: Polizei, Verkehr, Technik. - 47, 2002, č. 1, s. 11 - 12.  
Vliv událostí z 11. září 2001 na zajištění vnitřní bezpečnosti Německa. Zjištění pobytu 
teroristů na německém území před 11. zářím. Problém cizinců a azylantů v Německu, 
nebezpečí jejich spojení s extremistickými hnutími. Bezpečnostní opatření a úloha policie. 
Požadavky na zvýšení pravomocí. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028027 - ANAL 029421 
FELTES, Thomas 
Community-oriented policing in Germany : Training and education [ Community policing v 
Německu. Trénink a výuka].   
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 25, 2002, č. 1, 
s. 48 - 59, 2 tab., lit. 17.  
Výsledky průzkumu týkajícího se reorganizace policie a zejména policejního výcviku. 
Současná policie se musí stát všestrannější a přizpůsobivější, aniž by ztrácela svou základní 
funkci, totiž ochranu a zajištění bezpečnosti. Toho lze dosáhnout jen spoluprací s veřejností 
a zásadními změnami v systému policejního tréninku. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027929 - ANAL 028162 
FIELDING, Nigel G. 
Theorizing Community Policing [Z teorií o policejní práci s veřejností].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 1, s. 147 - 163, lit. 56.  
Činnost policie v oblasti styku s veřejností, osvěty a práce pro veřejnost (Community policing 
- CP). Porovnání této relativně nové a široké oblasti činnosti a jejího vývoje v USA a V. 
Británii zhruba od 60. let. Přehled názorů a teoretických prací na oblast CP. Efektivnost a 
negativa. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
028031 - ANAL 029424 
HABERFELD, M. - WALANCIK, P. - UYDESS, A.M. 
Teamwork - not making the dreamwork. Community policing in Poland [ Týmová práce, nikoli 
dílo fantazie. Community policing v Polsku].   
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 25, 2002, č. 1, 
s. 147 - 168, 10 tab., lit. 25.  

 30 



Úvod. Restrukturalizace polské policie v roce 1999 v duchu nové policejní filozofie, zvané 
community policing. Průzkumy formou dotazníků, které byly předloženy jak policistům, tak 
studentům, politikům a zástupcům médií. Úloha policie v komunistickém režimu a v 
demokratické společnosti. Výsledky průzkumu, diskuse a závěr. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028012 - ANAL 029413 
HANSLÍK, Hanuš 
Rána vyšla sama, tvrdí policista, který zabil ženu.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 6, s. 1 - 2, 1 foto.  
Případ, kdy policista při akci zabil náhodnou kolemjdoucí. Policie stíhala v Mělníku auto s 
ukradenými poznávacími značkami. Policista Vladislav Patera tvrdí, že rána vyšla sama a že 
si ani nebyl nešťastného zásahu vědom. Policejní mluvčí však potvrdil, že policie není na tyto 
akce dostatečně vycvičena. Případ je projednáván u mělnického soudu.  
CZ - cze: PA: jv/2002 
 
027984 - ANAL 028173 
KEDROŇ, Radek 
Policisté zneužívají citlivé osobní údaje ze svých databází.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 50, s. 1 - 2, 1 obr.  
Inspekce ministra vnitra obvinila v r. 2001 sedm policistů z nedovoleného nakládání s 
osobními daty občanů. Přístup policisty k policejním počítačovým bázím je poměrně snadný 
a lehce lze v registrech vyhledat určité základní informace o občanovi. Nezbytnost vnitřní 
kontroly ochrany dat. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
 
028042 - ANAL 029139 
NOVÁK, František 
V procesu změn (nestátní bezpečnostní služby v Číně).  
In: Policista. - 2002, č. 3, s. 30 - 31, 1 obr.  
Problematika nově se utvářejícího trhu privátních bezpečnostních služeb v Číně. 
Společenské reformy a změny bezpečnostního klimatu v Číně. Konkurence mezi soukromou 
a veřejnou bezpečností. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028054 - ANAL 029147 
PROTIVINSKÝ, Miroslav 
Řízení policejní činnosti.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 1, s. 53 - 58.  
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Seznámení s podstatou citovaných čtyř článků německých autorů, a to z hlediska jejich 
významu pro řídící práci u policie. Možnosti využití prezentovaných poznatků v praxi Policie 
ČR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028028 - ANAL 029422 
PUNCH, M. - VAN DER VIJVER, K. - ZOOMER, O. 
Dutch "COP". Developing community policing in The Netherlands. [ Nizozemský model 
"COP". Vývoj community policing v Nizozemsku.].  
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 25, 2002, č. 1, 
s. 60 - 79, lit. 47.  
Projekt COP (community-oriented policing) se v Nizozemsku vyvíjí podle místních podmínek, 
s důrazem na silnou sociální orientaci nizozemské policie. Autoři se opírají o výsledky 
průzkumu, provedeného v 70. a 80.letech se specielním zaměřením na Amsterdam a 
Utrecht. Policejní činnost se v Nizozemsku v posledních letech výrazně změnila, zvláště 
pokud jde o spolupráci policie s jinými organizacemi i se samotnými občany. Závěr. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028070 - ANAL 029159 
RÝDL, Jan 
Po nehodě nemusíte být odkázáni jen sami na sebe.  
In: Mladá Fronta Dnes. - 13, 2002, č. 7, příloha Auto moto s. E/1.  
Statistika dopravních nehod - 1991 - 2000 (počty nehod, hmotná škoda v mil. Kč). Problémy 
s nabouraným vozem lze přenechat firmě. Rady policistů pro řidiče. Rady automechanika. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027883 - ANAL 028151 
SMITH, Gerarld - DEBENHAM, Jerry - MAYS, Caroll 
Get smart: E-learning for police [Být znalým. Systém počítačových vzdělávacích kurzů pro 
policii].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 1, s. 82 - 84.  
Všeobecné údaje ke vzdělávání pomocí specializovaných počítačových kurzů. Výhody v 
procesu výuky a výčet pozitiv on-line kurzů včetně kalkulace na podporu podstatně nižších 
nákladů na zvyšování kvalifikace policistů. Různá porovnání s tradičními metodami přípravy 
a vzdělávání. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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028007 - ANAL 028799 
TÖNNSEN, Peter 
Handgeführte Wärmebildkameras als polizeiliches Beobachtungmittel [ Příruční termokamery 
jako policejní prostředek pozorování].  
In: Polizei, Verkehr, Technik. - 47, 2002, č. 2, s. 45 - 46, 1 obr.  
Použití termokamer v policejní praxi. Technické parametry a konkrétní podmínky užití této 
kamerové techniky při pozorování podezřelých míst, osob, situací apod. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028029 - ANAL 029423 
VAN DEN BROECK, Tom 
Keeping up appearances? A community's perspective on community policing and local 
governance of crime [Zachovat zdání ? Veřejnost a perspektiva community policing. Boj proti 
místní kriminalitě].   
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 25, 2002, č. 1, 
s. 169 - 189, lit. 49.  
Výsledky debaty u kulatého stolu o názorech občanů dvou belgických (vlámských) měst na 
bezpečnost a policejní služby v těchto městech. Je místní policie schopna přijmout nový 
trend, zvaný community policing? Zdá se, že o problémech zde mluví spíše policisté, než 
občané. Občané nemají mnoho možností podílet se na řešení místních problémů, což je 
předmětem neustálých stížností. Dalším problémem je geograficky decentralizovaná policie 
a vždy odlišné socio-ekonomické a kulturní zájmy jednotlivých regionů. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027964 - ANAL 029405 
What Police Chiefs Can Do About Terrorism - Now [Co mohou dělat policejní náčelníci v 
současné době proti terorismu].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 2, s. 19 - 33, 1 foto.  
Odpovědnost policejních náčelníků. Hlavní zásady prevence a boje proti současnému 
terorismu. Význam informací a databází. Kritické posouzení jakékoliv - i zdánlivě 
bezvýznamné - neobvyklé události. Propojení všech místních informačních středisek 24 
hodin denně. Odhad možného rizika. Čtyři stupně priority: situace fatální, kritické, důležité, 
běžné. Média a informování veřejnosti. Incidentový management a nacvičování krizových 
situací předem. Záchranářské týmy, technické vybavení policistů a asistence civilistů. 
USA - eng: PA: jv/2002 
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PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 
027851 - ANAL 028706 
ARNOLD, Rainer 
Ústavní soudnictví ve střední a východní Evropě v kontextu evropského právního vývoje : 1. 
část - Pobaltské země.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 2, s. 1 - 4.  
Ústavní soudnictví je procesním výrazem materiálního právního státu a je se státem úzce 
spjato. Právní stát je v současné době chápán jako orientace státní moci na zákon a ústavu, 
při čemž zákon musí být s ústavou v souladu. Spojitost s demokratickým principem. Základní 
principy ústav pobaltských států. Jejich ústavní soudnictví a jeho hlavní úkoly (kontrola 
normativních aktů, komplexní ochrana ústavy). Účinky rozhodnutí ústavního soudnictví. 
Pokr. v příštím čísle. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027868 - ANAL 028723 
BOHATCOVÁ, Vladimíra - RYSKOVÁ, Světlana 
Strážný za pětku, škoda za milion : Bezpečnostní průmysl se snaží o vlastní očistu. Chce 
vytlačit nekalou konkurenci ; Pavel Macek.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 8, s. 42 - 43, 1 tab.  
Soukromé bezpečnostní služby a jejich podnikání. Legislativa SBS - doposud jen vlastně 
živnostenský zákon. Specifika bezpečnostního průmyslu. Úsilí Asociace soukromých 
bezpečnostních služeb o integraci do systému národní bezpečnosti státu. Spolupráce s 
pojišťovnami. Připojen rozhovor s P. Mackem (PA ČR) o nedostatečné právní úpravě SBS. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027867 - ANAL 028722 
Celní zákon po novele : Úplné znění zákona č. 18/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z 
posledních změn a doplnění, s komentářem. 1. část : §§1 - 144rrPřipr. Milan Tomíček.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 8, příl. s. 1 - 44.  
Novela celního zákona přináší podstatné změny různých celních režimů. Úplné znění 
zákona, komentář k nejdůležitějším ustanovením. Poznámky a druhá část textu viz Ekonom 
9/2002. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027871 - ANAL 028726 
HAJN, Petr 
Nové skutečnosti v ochraně proti nekalé soutěži.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 2, s. 5 - 10.  
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Úvahy o prostředcích ochrany proti nekalé soutěži v českém právním řádu. Nutnost 
důsledného uplatňování a prosazování práva proti nekalé soutěži, jinak nekalému soutěžiteli 
zůstane zachována většina výhod z jeho protiprávního jednání. Úprava nekalé soutěže v 
současném právním řádu ČR v souvislosti s novelou obchodního zákoníku. Rozhodovací 
praxe soudů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027884 - ANAL 027397 
HOMMERS, Wilfried - LEWAND, Martin 
Zur Entwicklung einer Voraussetzung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit [K vývoji 
předpokladu trestněprávní odpovědnosti].  
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 84, 2001, č. 6, s. 425 - 438, 4 tab., 
lit. 39.  
Stanovení věkové hranice pro trestní odpovědnost jedince. Bylo provedeno interview s 248 
podmíněně odsouzenými. V úvahu byly vzaty též dvě vyhodnocovací metody Kohlbergovy. 
Otázky byly důkladně systemizovány podle Kohlbergových stupňů, např. nebezpečí 
odhalení, ohrožení pořádku, morální povinnost nápravy. Stávající věková hranice 
trestněprávní odpovědnosti by mohla být výsledky tohoto průzkumu empiricky potvrzena. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027864 - ANAL 028719 
KOTÁSEK, Josef 
Nad směnečným právem : Vývoj směnek a pramenů směnečného práva.  
In: Obchodní právo. - 11, 2002, č. 1, s. 17 - 25.  
Středověký obchod, vznik a původ směnky a institutů s ní souvisejících. Vývoj právní úpravy 
směnky v českých zemích a na Slovensku. Mezinárodní unifikace směnečného práva. 
Současná právní úprava v ČR. Vlastní systematika zákona směnečného a šekového. 
Charakter právní úpravy a vztah k jiným právním předpisům. Pokr.v příštím čísle. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027876 - ANAL 028731 
KRÁL, Richard 
O úskalí "euronovely" Ústavy ČR.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 2, s. 36.  
Ústavní novela Ústavy ČR nově vymezuje vztah mezinárodních smluv k vnitrostátnímu 
právu. Vytváří i ústavní prostor pro členství ČR v EU. V této souvislosti vystupuje do popředí 
úskalí, které vyplývá z vypuštění článku 10b Ústavy, o zakotvení principu, že ústavní 
pořádek, mezinárodní smlouvy, zákony a jiné předpisy nelze vykládat a aplikovat způsoby 
neslučitelnými se závazky členství v EU. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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27873 - ANAL 028728 
MATES, Pavel 
Nová úprava užívání státních symbolů.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 2, s. 15 - 16.  
Funkce a poslání státních symbolů: vymezení existence a svrchovanosti státu, příslušnost 
jednotlivých subjektů ke státu, vyjádření státní idey. Zákon o státních symbolech (č. 3/1993 
Sb.) a zákon o užívání státních symbolů (č. 352/2001 Sb.). Výchozí zásadou je, že státní 
symboly lze užívat jedině v případech stanovených zákonem a to důstojným způsobem. 
Podrobněji o státním znaku, státní vlajce, vlajce prezidenta, státní pečeti. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027874 - ANAL 028729 
SALÁK, Pavel 
Militárie a paragrafy.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 2, s. 21 - 22.  
Sběratelství militárií a problematika symbolů a památek vztahujících se k období fašismu. 
Právní úprava v ČR. Kdy se sběratel může dopustit v souvislostí se sbíráním militárií 
trestného činu. Prodejci militárií a výrobci jejich replik a jejich případná trestní odpovědnost. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027878 - ANAL 028732 
SCHEU, Harald Christian 
Koncepce komunitárního práva v praxi Evropského soudního dvora a v právní praxi.  
In: Mezinárodní vztahy. - 37, 2002, č. 1, s. 5 - 19.  
Mezinárodní a komunitární právo patří v současnosti k nejdynamičtějším právním oblastem. 
Evropská jurisprudence začala chápat komunitární právo jako autonomní právní systém, 
který lze vymezovat jak vůči vnitrostátnímu, tak i vůči mezinárodnímu právu. Tento  
autonomistický přístup se zakládá především na judikatuře Evropského soudního dvora, 
který v rámci klíčových rozhodnutí aplikoval normy komunitárního práva jako normy 
autonomního právního řádu. Konfrontace této judikatury Evropského soudního dvora s 
konkrétními právněteoretickými koncepcemi. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027855 - ANAL 028710 
SEDLÁČEK, Petr 
Nejhorší vězení? Vazba!  
In: Květy. - 12, 2002, č. 2, s. 14 - 15, 2 obr.  
Na příkladě konkrétního případu autor dokládá nepružnost a zastaralost vazebního systému 
v ČR, který neodstranila ani novela trestního řádu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 

 36 



027872 - ANAL 028727 
SMEJKAL, Vladimír 
Nekalá soutěž na internetu.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 2, s. 11 - 14.  
Reklama šířená na internetu není na rozdíl od reklamy rozhlasové nebo televizní 
kontrolována dozorovými institucemi. Podstata nekalé soutěže a její hlavní typy uplatňované 
na internetu: klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí 
záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, porušování obchodního tajemství. Nejtypičtější 
formou internetové nekalé soutěže je tzv. cybersquatting (zneužívání doménových jmen). 
Tato forma nekalé soutěže již hraničí s trestním právem (skutková podstata poškozování 
cizích práv). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027875 - ANAL 028730 
SOKOL, Tomáš 
K jednomu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 2, s. 34 - 35.  
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR spr. zn. 7 Tz 276/2001 ve věci stížnosti pro porušení 
zákona. Stížnost byly podána ve prospěch obviněného s tím, že během trestního řízení 
nebyly správně hodnoceny důkazy - selektivní třídění důkazů je nepřípustné. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027854 - ANAL 028709 
SPURNÝ, Jaroslav 
Více moci pro tajné s plackou: Vláda chce posílit pravomoci tajných služeb.  
In: Respekt. - 13, 2002, č. 6, s. 5.  
Diskuze kolem vládního návrhu na rozšíření pravomocí tajných služeb. Srovnání s 
pravomocemi policie. Nebezpečí takového rozšíření pravomocí. Problém kontroly. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027865 - ANAL 028720 
TOMAŠTÍK, Petr 
Koncernové právo.  
In: Obchodní právo. - 11, 2002., č. 1, s. 2 - 10.  
Vznik holdingových (koncernových) společností a jejich přeměna v nadnárodní společnosti. 
Růst jejich ekonomické moci a síly. Vymezení pojmu holdingová (koncernová) společnost. 
Úsilí o právní úpravy v ES a právní úprava v ČR. Nedostatky nové české právní úpravy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028020 - ANAL 029238 
VRTĚL, Petr 
K Úmluvě OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 3, s. 2 - 12.  
O Úmluvě OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu. Pojem "organizovaný zločin" 
podle článku 2 úmluvy. Předmět úmluvy a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 
Požadavek kriminalizace přímého i nepřímého a aktivního i pasivního úplatkářství. Zvláštní 
vyšetřovací postupy (institut sledování, zapojení špionážních služeb). Důraz je kladen na 
ochranu osob zúčastněných na trestním řízení. Ochrana spolupracujících osob. Extradice a 
mezinárodní spolupráce.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027895 - ANAL 027399 
BERKOWITZ, Janeen F. 
Stenberg v. Carhart: Women Retain Their Right to Choose [Kauza Stenberg v. Carhart. Ženy 
si ponechávají právo rozhodnout se].  
In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 91, 2001, č. 2, s. 337 - 384, lit. 386.  
V případu Stenberg v. Carhart potvrdil Nejvyšší soud, že ženy mají podle americké ústavy 
právo rozhodnout samy o pokračování nebo ukončení těhotenství. Polemika a diskuse o 
výkladu příslušných článků americké ústavy a některých sporných bodech. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027891 - ANAL 028742 
BÍLKOVÁ, Veronika 
Pražská konference k problematice Mezinárodního trestního soudu.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 2, s. 42.  
Akce: K problematice ratifikace a vnitrostátní implementace statutu Mezinárodního trestního 
soudu [konference]. Praha (ČR), 07.12.2001- 08.12.2001. No Peace Without Justice. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR Praha (ČR). Ústav mezinárodních vztahů Praha (ČR).  
Statut Mezinárodního trestního soudu (Řím, 17.7.1998) dosud nevstoupil v platnost. Obecné 
problémy provázející ratifikaci. Implementace Římského statutu do vnitrostátních systémů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027932 - ANAL 028749 
Celní zákon po novele : Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. 2. část.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 9, příl. s. 45 - 83.  
Pokrač. z č.8/2002. Druhá část textu zákona a poznámky k němu.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027922 - ANAL 028743 
HAVLICOVÁ, Jana - ŽELÁSKO, Petr 
S kláním vyšetřovatelé kontra policisté se nepočítá.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 12, s. 1, 5.  
Rozhovor s ředitelem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR. 
Organizace kriminální policie v ČR a její změny po novele trestního řádu. Problematika 
organizované kriminality, možnosti policie při jejím odhalování a stíhání. Kriminalita policistů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027887 - ANAL 027398 
JARVERS, Konstanze - KINZIG, Jörg 
Organisierte Kriminalität und Zeugenschutz : Eine vergleichende Betrachtung der 
italienischen und deutschen Situation [Organizovaná kriminalita a ochrana svědků. 
Srovnávací studie o situaci v Itálii a v Německu].  
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 84, 2001, č. 6, s. 439 - 452, lit. 70.   
Ochrana ohrožených svědků při hlavním přelíčení. Všeobecná pravidla. Audiovizuální 
výslech svědků. Případy, kdy svědek je zároveň pachatelem. Zvýhodnění korunních svědků 
v hmotném trestním právu. Důkazní hodnota výpovědi korunního svědka. Program ochrany 
svědků. Snahy o reformu tohoto systému v Itálii a v Německu. Závěrečné poznámky. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027934 - ANAL 028751 
KOUŘIL, Ivo 
K ustanovení §314b odst. 1 TrŘ z pohledu pokračování v trestném činu 
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 2, s. 37 - 40.  
Podle trestního řádu mohou orgány činné v trestním řízení případy tzv. bagatelní trestné 
činnosti urychleně projednat formou zkráceného přípravného řízení a na něj navazujícího 
zjednodušeného soudního řízení. I v těchto případech se může jednat o pokračující trestnou 
činnost, což v souvislosti s časovým momentem okamžiku zahájení trestního stíhání může 
vyvolat některé problémy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027933 - ANAL 028750 
KRATOCHVÍL, Vladimír 
Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu podle §37a 
TrZ, ve znění zákona č. 265/2001 Sb : Vybrané aspekty.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 2, s. 33 - 37, 8 schémat.  
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Nové ustanovení trestního zákona se týká dvou základních situací. První se týká potrestání 
trestného činu pokračujícího (tzv. čisté pokračování). Druhá zahrnuje trestnou činnost 
pluralitní, a to ve formě jednočinného souběhu nebo pokračujícího trestného činu plus 
trestného činu jednorázového, vícečinného souběhu, pravé a nepravé recidivy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027897 - ANAL 027400 
MAC LENNAN, Ryan 
Does Immunity Granted Really Equal Immunity Received? [Odpovídá udělená imunita přijaté 
imunitě ?].  
In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 91, 2001, č. 2, s. 469 - 500, lit. 327.  
Spor o to, zda je svědek povinen poskytovat dokumenty, které by mohly vést k jeho 
sebeobvinění. Takové dokumenty jsou chráněny ustanovením Pátého dodatku americké 
ústavy a případné odhalení dokumentů by mohlo vést k jejich zneužití, jako se to stalo v  
kauze Spojené státy v. Hubbell, 120 S. Ct. 2037 (2000). Diskuse o podobných 
precedenčních případech a o historii Pátého dodatku ústavy. Závěr. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027936 - ANAL 028752 
MATES, Pavel 
Nad některými ustanoveními novely celního zákona.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 2, s. 40 - 43.  
Novela celního zákona harmonizuje český právní řád s komunitárním právem a reaguje na 
některé změny v trestním řádu a v oblasti ochrany osobních údajů. Speciální režim 
zpracování osobních údajů celními orgány. Rozšíření a upřesnění okruhu úkolů 
zajišťovaných celníky, nové vymezení pojmů služební úkon a služební zákrok. Změna 
ustanovení o prokazování příslušnosti k celní správě, úprava druhů a podmínek používání 
operativně pátracích prostředků celními orgány. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027923 - ANAL 028744 
Policie smí do SMS a mailů.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 17, s. 2.  
Podle trestního řádu může při shromažďování důkazů v závažných případech policie nejen 
odposlouchávat telefonní hovory, ale i číst textové zprávy na mobilních telefonech a e-
mailovou poštu. Odposlechy povoluje vždy soud, ale podle novely trestního řádu o povolení 
nemohou žádat sami policisté, ale pouze státní zástupce. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027941 - ANAL 028757 
SCHELLE, Karel 
Konference "Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou".  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 2, s. 61 - 63.  
Akce: Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou [konference].  Brno (ČR), 
16.10.2002-17.10.2001. Vysoká škola Karla Engliše Brno (ČR). Nejvyšší státní zastupitelství 
(ČR).  
Práva dítěte a ochrana dětí a mládeže v ČR z hlediska Úmluvy o právech dítěte. 
Trestněprávní legislativa. Úkoly veřejné správy a nestátních organizací. Rodinné právo. 
Soudnictví nad mládeží. Součinnost orgánů činných v trestním řízení s orgány sociálně-
právní ochrany dětí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027940 - ANAL 028756 
Porušení zásady spravedlivého procesu provokací k trestnému činu ze strany důvěrníka 
policie.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 2, s. 54 - 57.  
Podle Evropské úmluvy o ochraně základních práv a svobod může k porušení zásady 
spravedlivého procesu dojít tehdy, jestliže trestný čin (obchod s drogami) uskutečněný v 
rámci provokace k trestnému činu důvěrníkem vedeným policií již není přiměřený 
konkrétnímu podezření, které individuálně proti provokovanému již existuje, popř. 
neodpovídá specificky tomu činu, z něhož je tato osoba podezřelá. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027939 - ANAL 028755 
ŠTĚPÁN, Jan 
Ústavní soud o právní pomoci při výslechu svědků.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 2, s. 53 - 54.  
Ústavní soud odmítl jako neopodstatněnou stížnost, která uplatňovala jako porušení 
ústavního práva na právní pomoc fakt, že k výslechu svědkyně nebyl připuštěn její právní 
zástupce. Toto usnesení ve světle práv daných čl. 37 Listiny základních práv a svobod. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027937 - ANAL 028753 
ŠTURMA, Pavel 
Definice zločinů a další hmotněprávní aspekty v Římském statutu Mezinárodního trestního 
soudu.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 2, s. 43 - 50.  
Přijetí statutu Mezinárodního trestního soudu (Řím, 17. 7. 1998) - Římský statut. 
Hmotněprávní formulace zločinu. Skutkové podstaty zločinů zařazených do Římského 
statutu: genocida, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny. Obecné zásady trestního práva v 

 41 



Římském statutu - individuální trestní odpovědnost, zásady nullum crimen sine lege a nulla 
poena sine lege, subjektivní stránka zločinu, neexistence imunity apod. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027938 - ANAL 028754 
VONDRUŠKA, Pavel 
K počítání lhůt ve zkráceném přípravném řízení.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 2, s. 50 - 53.  
Počítání lhůty stanovené zákonem pro zkrácené přípravné řízení je diskutabilním problémem 
novely trestního řádu. Podstatou je, zda lhůta stanovená zákonem je pro zkrácené přípravné 
řízení je lhůtou určující délku řízení vedeného před policejním orgánem, nebo zda tato lhůta 
platí i pro státního zástupce, zda je nutné v této lhůtě podezřelého postavit i před soud. 
Možná východiska tohoto problému. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027957 - ANAL 028770 
ARNOLD, Rainer 
Ústavní soudnictví v Ruské federaci - struktura a význam v transformačním procesu.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 3, s. 23 - 24.  
Vznik Ústavního soudu Ruské federace a jeho ústavněprávní úprava. Obecné úkoly 
ústavního soudnictví v Rusku: koncepce, pravomoci, oprávnění. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027960 - ANAL 029404 
GERMAN, Peter M. 
To Bribe or Not to Bribe - A Less than Ethical Dilemma, Resolved ? [ Uplácet či neuplácet. 
Etické dilema rozřešeno ?].  
In: Journal of Financial Crime. - 9, 2002, č. 3, s. 249 - 258, lit. 75.  
Úvod. Kanadská legislativa v oblasti úplatkářství. Doslovné znění článku 3.(1) z Dohody 
OECD (OECD Convention) z roku 1999 a rozbor jednotlivých bodů. Stručný výklad několika 
dalších článků Dohody OECD. Tresty a sankce. Právní postup při odhalování úplatků. Závěr. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
 
027985 - ANAL 028174 
HANSLÍK, Hanuš 
Justiční omyly: není jich moc, ale jsou.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 47, s. 1 a 3, 1 obr.  
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Přehled justičních pochybení v 90. letech. Administrativní chyby a sporné případy. Institut 
milosti jako způsob nápravy justičního omylu. Možnost odvolání a stížnosti nespravedlivě 
odsouzeného u Nejvyššího soudu. Některé případy justičního pochybení. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
 
027948 - ANAL 028764 
JURNÍKOVÁ, Jana 
Vstup České republiky do Evropské unie ovlivní i cizinecké právo.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 3, příl s. 6 - 7.  
Před vstupem ČR do EU je nutné provést takové změny legislativy, které umožní realizaci 
volného pohybu osob - občanů EU. Pobyt občana EU na území ČR - krátkodobý, přechodný, 
trvalý. Schengenská dohoda a její uplatňování. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027986 - ANAL 028175 
KALINOVÁ, Jana 
Bureš: Provokatéři znamenají strach.  
In: Lidové noviny. - 15, 2002, č. 79, s. 2.  
Ministr spravedlnosti odmítá návrh nejvyšší státní zástupkyně Benešové, aby součástí 
potírání korupce a úplatkářství ve státní správě byla státem a policií organizovaná řízená 
provokace. Navrhuje systémově vyřešit fungující státní správu a namítá: kdo by tyto agenty 
kontroloval, a případně i jejich kontrolory. I ústavní soud nepovažuje zavedení provokatérů 
za správné. V EU zřejmě není stát, který má v legislativě řízenou provokaci. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
 
027942 - ANAL 028758 
KLABOUCHOVÁ, Ivona 
Zatím chybí prováděcí vyhláška.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 10, s. 44 - 47.  
Novela celního zákona a změna celních režimů, zajištění celního dluhu a sankcí. Deklaranti 
a celní orgány. Zjednodušené postupy při celním řízení. Režimy s ekonomickými účinky. 
Zajištění celního dluhu. Zpřísnění sankcí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027945 - ANAL 028761 
KOTÁSEK, Josef 
Nad směnečným právem : Funkce směnky a její použití u spotřebitelských úvěrů.  
In: Obchodní právo. - 11, 2002, č. 2, s. 20 - 27.  
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Směnka a její funkce jako platebního a zajišťovacího prostředku. Použití směnky v 
souvislosti se spotřebitelskými úvěry a právní úprava tohoto použití v evropských směrnicích 
a vybraných zahraničních úpravách (Rakousko, Německo). Právní úprava v ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027953 - ANAL 028766 
KOZEL, Roman 
Zneužívání občanského soudního řízení jeho účastníky k trestné činnosti.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 3, s. 130 - 132.  
Ve vztahu k občanskému soudnímu řízení občanský soudní řád o trestní odpovědnosti za 
uvádění nepravdivých skutečností žádné trestní sankce neobsahuje. Předpoklady trestní 
odpovědnosti. Nejčastější trestné činy: podvržené doklady, zatajování skutečných důkazů za 
účelem uplatnění neexistujících práv. Žaloba pro zmatečnost. Žaloba na obnovu řízení podle 
občanského soudního řádu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027947 - ANAL 028763 
PIPKOVÁ, Hana 
Soubor opatření proti terorismu - nová legislativa Evropské unie.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 3, příl. s. 3 - 5.  
Akce: Soubor opatření proti terorismu [konference]. 25.01.2002-26.01.2002.  
Evropská komise. Evropská právnická akademie. Přehled předpisů přijatých k problematice 
boje proti terorismu v rámci EU. Nejnovější vývoj v oblasti opatření proti teroru - schválení 
akčního plánu. Zavedení evropského zatýkacího rozkazu a v souvislosti s tím rozhodnutí 
Rady EU o extradičním řízení mezi členskými státy. Přijetí společné definice teroristického 
jednání. Návrhy jsou diskutovány i nevládními organizacemi (zachování základního 
standardu lidských práv, příliš široká definice terorismu, ochrana menšin, ochrana žadatelů o 
azyl, zřízení mezinárodního trestního soudu). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027956 - ANAL 028769 
PIPKOVÁ, Hana 
K postupné implementaci opatření třetího pilíře v členských státech Evropské unie v oblasti 
vzájemné právní pomoci v trestních věcech.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 3, s. 7 - 15.  
Mezinárodní trestný čin v nauce trestního práva a postupné vytváření podmínek pro 
poskytování mezinárodní právní pomoci ve věcech trestních. Třetí pilíř Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) o vzájemné justiční (včetně policejní) spolupráci členských zemí EU ve věcech 
trestních. Prameny práva třetího pilíře SEU: extradice, vzájemná pomoc ve věcech trestních 
včetně schengenských dohod, převzetí trestního stíhání, předávání k výkonu  
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trestu. Důsledky útoků z 11. září 2001 - akční plán boje proti terorismu a hledání nových 
forem boje proti kriminalitě. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027955 - ANAL 028768 
POMAHAČ, Richard 
Volný pohyb rozsudků.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 3, s. 1 - 6.  
Pojem volného pohybu rozsudků a jeho postupné vymezování. Institucionalizace záruk, že 
opatření veřejné správy podléhají společné, t.j. státní i nadstátní, kontrole z hlediska 
dodržování standardu ochrany práva a svobod podle Evropské úmluvy o lidských právech. 
Výsledky prvních justičních nařízení EU. Diskuse o volném pohybu trestních rozsudků a 
nepřekročitelné limity pro trestní právo a řízení stanovené Chartou základních práv EU. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027987 - ANAL 028782 
ŠÁMAL, Pavel - SOTOLÁŘ, Alexander 
Zjednodušené řízení.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 3, s. 65 - 70.  
Při zjednodušeném řízení se podle novely trestního řádu jedná o relativně samostatný typ 
řízení před samosoudcem, které se zahajuje podáním návrhu na potrestání a které má 
úzkou souvislost se zkráceným přípravným řízením. Předpoklady pro konání 
zjednodušeného řízení (znalost stanovisek stran, zaměření dokazování na podstatné a  
sporné okolnosti, oproštění hlavního řízení od úkonů technické povahy). Přezkoumání 
návrhu na potrestání. Trestní příkaz. Průběh zjednodušeného řízení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027952 - ANAL 028765 
TELEC, Ivo 
Lidská práva a duševní vlastnictví.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 3, s. 120 - 126.  
Místo mezinárodních smluv ratifikovaných Parlamentem ČR v českém právním řádu. 
Mezinárodní smlouvy o duševním vlastnictví a Všeobecná deklarace lidských práv. České 
právo vnitrostátní o kulturním lidském právu k výtvorům a diskuse o něm. Hmotný a 
nehmotný majetek. Ochrana investic jako majetku. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027966 - ANAL 028775 
TRENGLER, Boris 
Reforma je tady.  
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In: Ekonom. - 46, 2002, č. 10, s. 18 - 19.  
Přijetí návrhu zákonů o soudním řádu správním a o změně souvisejících zákonů. Hlavním 
cílem je zajištění soudní ochrany před nečinností správních úřadů, vytvoření procesních 
podmínek pro projednávání veřejných žalob a pro možnost přezkumu správních rozhodnutí. 
Věcná působnost správního soudnictví. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028005 - ANAL 028797 
Der 40. Deutsche Verkehrgerichtstag in Goslar [40. zasedání Německého dopravního soudu 
v Goslaru].  
In: Polizei, Verkehr, Technik. - 47, 2002, č. 2, s. 34 - 36.  
Na svém zasedání se Německý dopravní soud zabýval především problematikou silniční 
dopravy a její bezpečností. Pracovní skupiny řešily tyto základní otázky: senioři v silniční 
dopravě, vybavení motorových vozidel, drogy v silniční dopravě, problematika tzv. zůstatkové 
hodnoty motorových vozidel, dopravní nehody a jejich rizika, rychlá zdravotnická pomoc při 
nehodách - situace v Evropě, účinnost trestněprávních sankcí, perspektivy rozvoje železniční 
dopravy. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
027997 - ANAL 028792 
HAMPLOVÁ, Jana 
Pravomoci starosty v obci bez rady.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 3, s. 16 - 17.  
Starosta nemá mnoho samostatných pravomocí. Výjimkou je případ, kdy se v obci nevolí 
rada obce. Pak starosta - s jednou výjimkou - přebírá její pravomoci. Standardní a zvláštní 
pravomoci starosty. Odnětí pravomoci starostovi. Některé související otázky (zrušení 
rozhodnutí, výhrada pravomocí, záležitosti neupravené zákonem). Některé očekávané 
problémy praxe. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027999 - ANAL 028794 
HANÁK, Marek 
Komise pro rasovou rovnost.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 3, s. 26 - 27.  
Britský zákon o rasových vztazích a rozlišování tří základních forem diskriminace: přímá 
rasová diskriminace, nepřímá rasová diskriminace, viktimizace. Komise pro rasovou rovnost 
(The Commission for Racial Equality), její složení, pravomoci a okruhy činnosti. Vyšetřování 
prováděná komisí a jeho význam. Dodatek k zákonu o rasových vztazích, jeho obsah a 
výjimky ze zákona. Dodatek zahrnuje problematiku v oblasti zaměstnání, bydlení, 
vzdělávání, poskytování zboží a služeb, výkon veřejných funkcí. Řešení rasové diskriminace 
soudní a mimosoudní cestou. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027989 - ANAL 028784 
KOUŘIL, Ivo 
Několik poznámek k aplikaci §37a TrZ.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 3, s. 78 - 85, 5 schémat.  
Analýza §37a TrZ (č.265/2001 Sb.) o ukládání společného trestu za pokračování v trestném 
činu z pohledu viny a trestu a z pohledu rozhodování o náhradě škody. Procesní situace, 
které mohou nastat při praktické aplikaci novelizovaných právních předpisů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027996 - ANAL 028791 
MAŠTALKA, Josef 
Policie a zpracovávání osobních údajů.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 3, s. 15.  
Mimořádná pravomoc Policie ČR při zpracovávání osobních údajů. Kdy a jak může policie 
osobní údaje shromažďovat. Zpracování osobních údajů a likvidace dat. Práva subjektu na 
informaci. Dozorové pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028001 - ANAL 028796 
MRÁZEK, Josef 
Mezinárodněprávní suverenita Svatého stolce a smlouva o úpravě vzájemných vztahů s 
Českou republikou.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 3, příl. s. 1 - 8.  
V souvislosti s přípravou smlouvy mezi Svatým stolcem a ČR se vedle praktických otázek 
úpravy postavení katolické církve v naší zemi vynořily některé mezinárodněprávní problémy, 
které mají širší mezinárodní souvislosti a tím i dopad na teorii mezinárodního práva. Vývoj 
mezinárodněprávní subjektivity Vatikánu (suverenita, vztah Svatého stolce a Vatikánu, 
papežský stát, italský garanční zákon z r. 1871 a Lateránská smlouva z r. 1929, katolická 
církev, katolická věrouka a nauka mezinárodního práva). Mezinárodní postavení Svatého 
stolce a Vatikánského městského státu v současnosti. Svrchovaný Řád maltézských rytířů. 
Konkordáty a vztahy československého právního řádu. Smlouva mezi ČR a Svatým stolcem. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027998 - ANAL 028793 
NEDOROST, Libor 
Služební poměr v ozbrojených silách.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 3, s. 21 - 24.  
Služební poměr policisty nebo vojáka z povolání je typickým poměrem 
státnězaměstnaneckým, t.j. veřejnoprávním, a výrazně se odlišuje od poměru pracovního, 
který je poměrem soukromoprávním. Odlišnost se projevuje v právní úpravě služební 
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kázně, možnosti ukládání kázeňských odměn a trestů, v omezených možnostech propuštění, 
v úpravě služebního volna, nárocích na dovolenou, ve zvláštních nárocích na skončení 
služebního poměru a ve zvláštních ustanoveních o řízení před služebními funkcionáři. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027988 - ANAL 028783 
NOVOTNÁ, Jaroslava 
Co nového v právním styku s cizinou po 1. lednu 2002.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 3, s. 71 - 78.  
Změny právního styku s cizinou po novele trestního řádu se promítly do vydávacího řízení, 
do oblasti přebírání trestního řízení z ciziny a jeho předávání, do postupů právní pomoci a do 
postupů v souvislosti s výkonem rozsudků cizozemských soudů. Zcela nově byl upraven i 
postup při předávání výkonu rozsudku do ciziny. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027993 - ANAL 028788 
SOTOLÁŘ, Alexander 
Městský soud v Praze (jeho historie a současnost).  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 3, s. 92 - 94.  
Praha  
Městský soud v Praze v hierarchii české soudní soustavy (odpovídá krajskému soudu). 
Tradice soudnictví Nového Města pražského od středověku do reorganizace soudnictví v 
letech 1848 - 1850. Další vývoj městského soudnictví a vězeňství, soudní a vězeňská 
pravomoc magistrátu. Dějiny budovy. Zemský trestní soud v Praze. Současný stav a činnost 
Městského soudu v Praze. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028009 - ANAL 029601 
SZIRMAY, Emil 
Housle pryč a krumpáč už taky.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 15, s. 12 - 15, 1 tab.  
Romové v ČR zažívají od roku 1990 hluboký sociální propad, jejich nezaměstnanost je dnes 
již alarmující. Pokus o shrnutí příčin tohoto propadu a možnostech nápravy. Diskriminace 
Romů na trhu práce. Příprava antidiskriminační legislativy, postoj vlády a Sněmovny 
(rozhovor s vicepremiérem a ministrem sociálních věcí Vl. Špidlou). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027995 - ANAL 028790 
ŠÁMAL, Pavel 
Řízení před soudem prvního stupně : Novela trestního řádu.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 3, s. 5 - 8.  
Novela trestního řádu zcela zásadním způsobem přepracovala obecná ustanovení §180 
odst. 2 a 3, ve kterých je blíže rozvedena obžalovací zásada, obecně vymezená v §2 odst.8, 
a nově formuluje charakter činnosti státního zástupce v řízení před soudem tak, aby byly 
objasněny všechny základní skutečnosti rozhodné z hlediska podané obžaloby. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027994 - ANAL 028789 
URBÁNEK, Jindřich 
Pražská konference o ratifikaci a domácí implementaci Římského statutu o Mezinárodním 
trestním soudu.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 3, s. 94 - 96.  
Akce: Ratifikace a domácí implementace Římského statutu o Mezinárodním trestním soudu 
[mezinárodní konference]. Praha (ČR), 07. 12.2001-08.12.2001. ČR. EU. Open Society 
Institute EU. Nevládní organizace: No Peace Without Justice.  
Přijetí statutu Mezinárodního trestního soudu (Římský statut) 17.7.1998 diplomatickou 
konferencí zplnomocněných zástupců OSN. Mezinárodní trestní soud (dále jen Soud) je 
institucí OSN. Vztah k národním trestním soudům. Jurisdikce Soudu. Stíhání válečných 
zločinů a zločinů proti lidskosti - jejich vymezení. Orgány Soudu. Úřad prokurátora a jeho 
samostatnost v rámci Soudu. Řízení před Soudem. Spolupráce členských států se Soudem 
a jejich role při výkonu trestu odnětí svobody. Účinnost statutu Soudu. Ratifikacie Římského 
statutu Parlamentem ČR brání nutnost změny Ústavy ČR a trestního zákona (občan ČR 
nemůže být vydán cizímu státu k trestnímu stíhání ani k výkonu trestu). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027990 - ANAL 028785 
VONDRUŠKA, František - RŮŽIČKA, Miroslav 
K postavení státního zástupce ve stadiu řízení před soudem po novele trestního řádu č. 
265/2001 Sb.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 3, s. 85 - 89.  
Novela trestního řádu přenáší těžiště dokazování do stadia projednávání trestní věci před 
soudem. Z toho vyplývá i zásah do ustanovení trestního řádu, která upravují postavení stran 
a jejich činnost (součinnost) před soudem. Změny se dotýkají především státního zástupce. 
Jak se to projeví v aplikační praxi, ukáží až konkrétní postupy určitých procesních subjektů v 
jednotlivých věcech.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028011 - ANAL 029412 
Boj agentů porušil zákon.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 5, s. 2.  
Policisté ze specielního odboru zjistili, že lidé, kteří smějí znát tajná fakta, důležitá pro 
bezpečnost země, prozradili co neměli. Dva hlavní podezřelí jsou Rudolf Přibil, bývalý 
zaměstnanec Národního bezpečnostního úřadu, a Jan Klas, šéf sněmovní komise pro 
kontrolu BIS. Jde o pokračování loňského letního sporu mezi agenty NBÚ a BIS o 
věrohodnost bezpečnostních prověrek. Podle policie však zatím není jisté, zda bude někdo 
trestně stíhán. 
CZ - cze: PA: jv/2002 
 
028022 - ANAL 029240 
KACAFÍRKOVÁ, Marcela 
Několik poznámek k diskusi o snížení minimální věkové hranice trestní odpovědnosti v 
českém trestním právu.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 3, s. 21 - 22.  
Pohled na minimální věkovou hranici trestní odpovědnosti v různých zemích světa. 
Zamyšlení nad problémem, zda snížit či nesnížit věkovou hranici trestní odpovědnosti v ČR, 
což by nebylo v rozporu s mezinárodním právem. Aspekty, které by nasvědčovaly pro 
možnost snížit minimální věkovou hranici, avšak na základě zkušeností autorky z její soudní 
praxe by nemělo k takové změně dojít globálně. Úvahy by se měly ubírat tím směrem, zda 
snížit věkovou hranici jen pro některé trestné činy, dále by měly zahrnout i různé alternativy, 
aby v případě snížení věkové hranice trestní odpovědnosti byly dány různé možnosti řešení 
věci. Autorka varuje před ukvapeným řešením problému. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028026 - ANAL 029244 
KLOUČEK, Zdeněk 
K zadržení a vazbě po novele trestního řádu.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 4, s. 20 - 22.  
K ustanovení §67 tr.ř., týkajícího se důvodů vazby, které bylo novelou trestního řádu 
poměrně významně změněno. V důsledku změn v úpravě vazebních důvodů došlo i ke 
změně obsahu institutu zadržení. Autor je názoru, že spojení vlastních vazebních důvodů s 
podmínkami vzetí do vazby je sporné a může přinášet značné výkladové potíže. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028015 - ANAL 029416 
KOMÁREK, Martin 
Podezřelého před soud.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 8, s. 6.  
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Vladimír Železný je podezřelý z toho, že vysílá na základě zfalšovaných smluv. Podezřelá je 
i okolnost, že propustil partnera, který financoval začátky televize Nova. Zatím není jasné, 
zda je podezření důvodné, zda jde o pouhé nařčení, nebo o promyšlený útok na Vladimíra 
Železného. 
CZ - cze: PA: jv/2002 
 
028023 - ANAL 029241 
MUSIL, Jan 
Oprava schématu k novele trestního řádu.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 3, s. 22 - 24.  
Oprava schématu k novele trestního řádu, které bylo publikováno v TP č. 1/2002 pod 
názvem Časové schéma odhalování a objasňování trestných činů.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028024 - ANAL 029242 
SOUČEK, Josef - ŠKRABALOVÁ, Anna 
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu z pohledu de lege lata i de lege ferenda.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 4, s. 2 - 9.  
Autoři článku věnují pozornost úpravě používání zpravodajské techniky, odposlechu a 
záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení §88 a 88a trestního řádu a 
komparaci tohoto trestně procesního institutu se zákonnými úpravami odposlechu a 
záznamu telekomunikačního provozu v jiných zemích a reagují také na zákon č. 265/2001 
Sb., kterým byla novelizována řada zákonů v těch souvislostech, které s odposlechem a 
záznamem telekomunikačního provozu souvisejí.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028010 - ANAL 029411 
ŠÍDLO, Jindřich 
Rozehnal zůstal ve vazbě : V případu právníka TV se objevují stále noví svědci.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 4, s. 1, 1 foto.  
Výslech nových svědků v kauze Aleše Rozehnala, právníka ředitele Novy Vladimíra 
Železného. Složitá transakce s lichtenštejnskou nadací Astrona. Dluh 1 miliardy Kč u 
americké firmy CME. Svědky je nutno vyslechnout do 4.února, kdy uplyne lhůta pro pobyt ve 
vazbě. Rozehnalovi by mohl pomoci na svobodu ještě městský soud.  
CZ - cze: PA: jv/2002 
 
028032 - ANAL 029602 
ŠTURMA, Pavel 
Procesní aspekty v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 4, s. 97 - 103.  
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Ustanovení Mezinárodního trestního soudu (dále jen Soudu) Římským statutem završuje a 
institucionalizuje vývoj mezinárodního trestního práva ve sféře trestní odpovědnosti 
jednotlivce. Příslušnost Soudu a přípustnost trestního stíhání - předpoklady pro výkon 
jurisdikce, způsob zahájení vyšetřování, přípustnost vyšetřování a stíhání. Složení a správa 
Soudu. Vlastní řízení před Soudem: vyšetřování, hlavní líčení, odvolání a přezkum 
rozhodnutí. Zhodnocení procesních ustanovení Statutu Soudu: přístup common law s 
projednacím kontradiktorním systémem - postavení prokurátora, dokazování před soudem, 
vyšetřovací senát. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028030 - ANAL 029245 
VANĚČEK, Petr 
K použitelnosti vadných důkazů v trestním řízení.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 4, s. 22 - 24.  
K ustanovením, obsaženým v dnes existujícím trestním řádu, která se vztahují k neúčinným 
důkazům (hlava V, ust. §89 odst. 3 tr. řádu, hlava IX, ust. §158 odst. 8 tr. řádu). Autor uvádí 
ze soudní praxe některé nejčastěji se vyskytující případy, související s popisovanou 
problematikou. Použitelnost svědeckých výpovědí zachycených v protokolech pořízených v 
rámci právní pomoci orgánem cizího státu a na jeho území.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028021 - ANAL 029239 
VANTUCH, Pavel 
Ústavní soud vyloučil možnost účasti advokáta při výslechu svědka.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 3, s. 15 - 20.  
Zamyšlení nad argumentací použitou u nálezu II ÚS 98/95 ze dne 5.6.1996, který se vyslovil, 
že došlo k porušení práva na právní pomoc dle čl. 37 odst. 2 Listiny u občana, kterému 
policejní orgán nevyhověl v žádosti, aby podání vysvětlení mohl být přítomen jeho právní 
zástupce a nad argumentací usnesení II ÚS 174/98 z 22.2.2000, ve kterém ÚS vyslovil, že 
stěžovatelce vyslýchané v postavení svědka v trestním řízení nebyla odepřením účasti jejího 
právního zástupce při podání svědecké výpovědi porušena práva uvedená v čl. 37 odst. 2 
Listiny. Poznámky k usnesení Ústavního soudu II. ÚS 174/98. K použitelnosti protokolů o 
výslechu svědků provedených za účasti právního zástupce.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028016 - ANAL 029417 
VÍTEK, M. 
Nový zákon vede Hrad k úvaze o amnestii.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 9, s. 1 - 2.  
V Kanceláři prezidenta republiky uvažují o amnestii jako o jedné z možností, jak se vyrovnat 
s nechtěnými dopady nového trestního zákona. Ministerstvo spravedlnosti je zasypáno 
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trestním právu, které přinesl nový trestní zákon a nový trestní řád. Úvahy několika právních 
odborníků o amnestii a její úloze v českém trestním právu. 
CZ - cze: PA: jv/2002 
 
028025 - ANAL 029243 
VLACH, Miroslav 
Zahájení trestního stíhání.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 4, s. 18 - 20.  
Srovnání právní úpravy zahájení trestního stíhání před novelou trestního řádu a po novele 
účinné od 1.1.2002. Přípustnost stížnosti bez odkladného účinku proti usnesení o zahájení 
trestního stíhání. Zahájení trestního stíhání proti uprchlému a proti cizincům.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028053 - ANAL 029146 
CHMELÍK, Jan 
Meze kompetencí znalce při dokazování dopravních nehod.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 1, s. 37 - 52, lit. 32.  
Postavení znalce v trestním řízení vedeném u silničních dopravních nehod. Meze 
kompetence znalce při provádění dokazování dopravních nehod. Účast znalce při ohledání 
místa dopravní nehody a jeho postavení při tomto úkonu. Vztah mezi právním a technickým 
posuzování dopravních nehod. Vztah neodkladnosti a neopakovatelnosti úkonu. Přibírání 
znalce pro účely trestního řízení. Oblast hodnocení a vztahu mezi vyšetřováním a 
technickým experimentem. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028038 - ANAL 029608 
ČEBIŠOVÁ, Taisia 
Veřejná služba na prahu 21. století.  
In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2001, č. 1 - 2 : Vybrané otázky správního práva, s. 
9 - 39.  
Veřejná služba z právního hlediska. Právní postavení zaměstnanců veřejné správy. Pojmové 
a terminologické problémy. Principy právního postavení veřejných zaměstnanců v Evropě. 
Situace v ČR de lege ferenda - zákon o státní službě. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028046 - ANAL 029613 
DVOŘÁK, Jan 
Vyřizování stížností státními orgány.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 4, s. 175 - 178.  
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Dosavadní platná právní úprava vyřizování stížností v podobě vládní vyhlášky č. 150/1998 
Sb., již nevyhovuje. Navíc i samotná platnost vyhlášky je sporná. Podávání stížností podle 
právní úpravy v ČR. Zvláštní právní úprava vyřizování stížností (např. při vyřizování stížností 
určených orgánům státní správy soudů). Definice stížnosti a její problematika ve vnitřních 
předpisech např. ministerstva vnitra. Správní řád a úprava vyřizování stížností. Zcela jasně 
se ukazuje potřeba nové právní úpravy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028052 - ANAL 029145 
JELÍNEK, Jiří 
Poškozený a náhrada škody po novele trestního řádu 2001.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 1, s. 29 - 36.  
Změny, které přinesla novela trestního řádu, účinná od 1.1.2001 v postavení poškozeného a 
při rozhodování o náhradě škody způsobené trestným činem. Zvláštní pozornost věnuje 
institutu souhlasu poškozeného s trestním stíháním. Novela tento institut upravila tak, že 
rozšířila okruh trestných činů, u nichž je podmínkou trestního stíhání souhlas poškozeného, 
ale zároveň stanovila omezení v aplikaci tohoto institutu. Náhrada škody může být za 
určitých okolností vyjádřen v cizí měně. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028036 - ANAL 029606 
KYBIC, Petr 
K otázce použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu jako důkazu v jiné 
trestné věci.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 4, s. 114 - 117.  
Diskusní příspěvek k problematice odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu jako 
důkazu v trestním řízení. Konkrétní kauza, kdy protokol o odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu pořízeného v jiné trestní věci byl použit v tomto případě. Navíc 
protokol neobsahoval některé obligatorní náležitosti dané trestním řádem a policejní orgán 
odmítl obviněným a jejich obhájci prostudovat spis v jiné trestní věci, kde byl odposlech i 
záznam pořízen. Úprava problematiky odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu v 
trestním řádu ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028033 - ANAL 029603 
LEŠČINSKÝ, Jan 
K trestněprávnímu postihu počítačové sabotáže.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 4, s. 103 - 108.  
Pojem počítačové sabotáže - jednání, kterým pachatel specifickým způsobem poškozuje 
výpočetní techniku, přičemž nemusí, ale může jednat s úmyslem narušit ústavní zřízení, 
obranyschopnost státu či jiné základní principy státního zřízení nebo bezpečnosti. Právní 
úprava počítačové sabotáže v zahraničních právních řádech a na mezinárodní úrovni 
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(OECD, RE), srovnání s teoretickým vymezením počítačové sabotáže. Trestnost počítačové 
sabotáže v ČR (poškozování a zneužití záznamu na nosiči informací). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028063 - ANAL 029616 
LUKÁŠEK, Libor 
Role společné zahraniční a bezpečnostní politiky v tzv. evropském 
právním prostoru.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 4, s. 1 - 5.  
Vymezení evropského právního prostoru a jeho dokumenty a právní normy: zřizovací 
smlouvy, subsidiární smlouvy, akty orgánů Evropské komise, akty smíšené povahy, obecné 
zásady právní, soudní rozhodnutí, právní obyčej. Společná zahraniční a bezpečnostní 
politika EU jako součást evropského právního prostoru a její vymezení v Amsterodamské 
smlouvě. Úloha jednotlivých členských zemí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028039 - ANAL 029609 
POMAHAČ, Richard 
Euroobčan a jeho práva.  
In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2001, č. 1 - 2: Vybrané otázky správního práva, s. 
41 - 58, lit. 25.  
Euroobčanství jako vztah občana a státu a občana a EU. Definování občanství jako 
osobního a nezcizitelného právního postavení. Občan a cizinec. Vymezení občanství v 
mezinárodním právu. Charta základních práv EU o občanství. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028040 - ANAL 029610 
SLÁDEČEK, Vladimír 
K vyhlašování předpisů.  
In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2001, č. 1 - 2: Vybrané otázky správního práva, s. 
59- 85.  
Některé problémy vyhlašování právních předpisů v ČR. Druhy právních předpisů a instituce 
veřejné správy, které je vydávají. Historický vývoj vydávání právních předpisů v ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028045 - ANAL 029612 
SMÉKAL, Radim 
Správní soudnictví v rozhodovací praxi Ústavního soudu.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 4, s. 170 - 172.  
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Ústavní soud výrazně zasáhl do právní úpravy správního soudnictví jednak v oblasti 
legislativní, jednak v oblasti aplikace právních norem. Tzv. negativní zákonodárství. 
Rozhodování o ústavních stížnostech. Některé případy, které Ústavní soud řešil. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028041 - ANAL 029611 
STAŠA, Josef 
Problém presumpce správních aktů.  
In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2001, č. 1 - 2: Vybrané otázky správního práva, s. 
87 - 98.  
Teoretické vymezení subsumpce správních aktů jako vazby mezi správními akty, kdy vydání 
výsledného správního aktu, jehož obsahem je především přiznání určitého práva, předchází 
vydání jednoho nebo více podmiňujících správních aktů, jejichž obsah se do výsledného 
správního aktu promítá. Základní akty pozitivního práva, v nichž se subsumpce správních 
aktů promítá (živnostenské právo, stavební právo). Některé další souvislosti, přezkumy, 
nulita, nevydání. Úvahy de lege ferenda. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028035 - ANAL 029605 
STŘÍŽ, Igor 
Kdy nastávají účinky usnesení o zahájení trestního stíhání.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 4, s. 112 - 114.  
Po nabytí účinnosti zákona č. 265/2001 Sb., nastaly v praxi orgánů činných v trestním řízení 
nejasnosti ohledně okamžiku, kterým nastávají účinky zahájení trestního stíhání: okamžikem 
vydání usnesení o zahájení trestního stíhání, nebo až okamžikem doručení tohoto usnesení 
obviněnému. Zatím v praxi převažuje druhá varianta. Autor polemizuje s tímto názorem a 
charakterizuje koncepci trestního stíhání před novelou a po ní. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028047 - ANAL 029614 
VIDLÁKOVÁ, Olga 
Recenze.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 4, s. 181 - 182.  
Rec. na : Civil Services in the Europe of Fifteen [monografie] : Trends and New 
developments / D. Rossaert. - Maastricht : EIPA, 2001. - 342 s., Ch. Demmke, K. Nomden, 
R. Polet. 
Recenzovaná kniha je komparativní studií různých struktur a organizací státní služby ve 
státech EU, kterou zpracovali pracovníci EIPA (Evropský ústav veřejné správy). Důležitost 
procesu europeizace státní služby při zachování charakteru výkonné moci a struktury 
veřejné správy v kompetenci jednotlivých států. Společné principy a rozdíly. Kritéria 
hodnocení systému státní služby. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028034 - ANAL 029604 
VRTĚL, Petr 
"Ztížené řízení před samosoudcem".  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002., č. 4, s. 108 - 112.  
Novela trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) upravila nový typ trestního řízení - 
zjednodušené trestní řízení, které navazuje na zkrácené přípravné řízení. Některé problémy 
vznikající při aplikaci těchto ustanovení novely trestního řádu: podmínky zkráceného 
přípravného řízení, postup před soudem, možnosti vydání trestního příkazu, postup při 
zadržení podezřelého. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028096 - ANAL 029629 
ANDĚL, Petr 
Právní subjektivita severoamerických domorodců z pohledu mezinárodního práva.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 4, s. 18 - 19.  
Mezinárodní subjektivita Indiánů v minulosti USA a Kanady. Současný stav právní 
subjektivity domorodců - fakta svědčící pro i proti mezinárodněprávní subjektivitě. 
Mezinárodní uznání právní subjektivity. Současné naděje na dosažení sebeurčení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028064 - ANAL 029617 
ARNOLD, Rainer 
Provádění a aplikace komunitárního práva ve Spolkové republice Německo.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 4, s. 13 - 16.  
Vytváření supranacionální moci členskými státy Evropských společenství vyjádřené v 
komunitárním právu. Vliv členského státu na vznik a aplikaci komunitárního práva. Vztah 
komunitárního práva a vnitrostátního práva. Zásady organizace správy v Německu: zásada 
odpovědnosti zemí za provádění zákonů, pravidla výkonu komunitárního práva, komunitární 
východiska pro převzetí komunitárního práva do vnitrostátního právního řádu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028066 - ANAL 029618 
ARNOLD, Rainer 
Německé správní právo : Pojem, historický vývoj a základní charakteristika.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 4, s. 17 - 18.  
Pokusy o definování správního práva a různé směry pojetí správního práva. Historické 
vývojové linie vědy o správním právu. Europeizace správního práva v posledních letech. 
Základní charakteristika správního práva v Německu, jeho konstitucionalizace, t.j. 
uplatňování ústavy před obyčejným zákonem, a správní právo procesní a hmotné. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028067 - ANAL 029619 
ARNOLD, Rainer 
Ústavní soudnictví v Polsku.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 4, s. 23 - 24.  
Tradice polského ústavního soudnictví a moderní koncepce polské ústavy. Nové ústavní 
soudnictví, jeho strukturální a funkční analýza.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028090 - ANAL 029623 
FILIP, Jan 
Státní občanství v judikatuře Ústavního soudu ČR.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 4, s. 9 - 11.  
Judikatura Ústavního soudu ČR a nejdůležitější problémy, k nimž se Ústavní soud 
vyjadřoval. Problematika rozpadu ČSFR ve vztahu ke státnímu občanství. Nálezy Ústavního 
soudu k otázce občanství v restitučních předpisech. prokazování státního občanství. Pojetí 
státního občanství.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028088 - ANAL 029621 
KADEČKA, Stanislav 
Reforma správního soudnictví.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 17, s. 58 - 60, 62.  
Reforma správního soudnictví v CR. Schválení zákona o soudním řádu správním. Soudní 
kontrola veřejné správy správními soudy. Nejvyšší správní soud. Základní principy řízení 
před správními soudy. Pravomoci a kompetence. Opravné prostředky. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028092 - ANAL 029625 
PÁCAL, Jiří 
Kritické poznámky k návrhu věcného záměru zákona o právním trestání z pohledu trestního 
práva.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 4, příl. s. 2 - 3.  
Nedostatečná propracovanost návaznosti věcného záměru zákona o správním trestání na 
trestní právo. Poslední novelizace trestního zákona obecně sleduje trend dekriminalizace, 
zatím co správní trestání jde cestou opačnou, t.j. stávající přestupky proti majetku a 
občanskému soužití by měly být činem soudně trestným, nikoli správním deliktem. Tato 
tendence správního trestání by neúměrně zatížila trestní soudnictví, dochází i k rozporu při 
projednávání přestupků, jichž by se dopustili např. soudci, rozšiřuje bezdůvodně procesní 
exempci při projednávání všech přestupků osob ve vazbě apod.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028089 - ANAL 029622 
PRŮCHA, Petr 
Parlament ČR schválil novou úpravu správního soudnictví.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 4, s. 1, 3 - 4.  
Schválení zákona o tzv. soudním řádu správním. Poslání správního soudnictví. Organizace a 
věcná příslušnost ve správním soudnictví. Rozhodování ve správním soudnictví. Opravné 
prostředky. Některé sporné otázky zákona. Důležitost garance naprosté nezávislosti 
správního soudnictví. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
 

VĚZEŇSTVÍ, PENOLOGIE 
 
028085 - ANAL 029174 
BUŇATA, Jiří 
Potírání rasismu ve věznicích.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 4, s. 26 - 27.  
Problém rasismu. Rasismus ve věznicích. Poznatky z Věznice Všehrdy. Příčiny ve věznici. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027943 - ANAL 028759 
ČÁPOVÁ, Hana 
Znásilnění skončilo, zapomeňte : Úřady zarytě mlčí k otřesnému případu v jiřické věznici.  
In: Respekt. - 13, 2002, č. 10, s. 5.  
Případ znásilnění vězenkyně jiným vězněm, kterého k ní do cely přivedl dozorce. 
Nevyjasněné okolnosti, neochota vězeňské správy a státního zastupitelství poskytnout 
jakékoliv informace o tomto případu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028097 - ANAL 029176 
JEŘÁBEK, Milan 
Podmínky dalšího rozvoje zaměstnávání vězňů.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 1 - 2, s. 24.  
Základní okruhy souborů nutných podmínek dalšího rozvoje zaměstnanosti odsouzených ve 
výkonu trestu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 

 59 



027971 - ANAL 028774 
KUNDRA, Ondřej 
Terapie pro sexuální zločin : Kuřimská věznice má program pomoci vyvržencům.  
In: Respekt. - 13, 2002, č. 13, s. 5.  
Kuřim  
Ojedinělý program nápravy sexuálních deviantů s nařízenou ochrannou léčbou, který 
probíhá v kuřimské věznici. Za pomoci odborníků se začíná s léčbou již během výkonu 
trestu. Význam tohoto způsobu penitenciární péče pro prevenci budoucí recidivy. Aktivní 
účast odsouzených a úspěšnost léčby. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028099 - ANAL 029178 
NANQUE, Otmara 
Sociální služby v justici v Anglii a Walesu.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 3, s. 38, lit. 1.  
Organizace a úkoly Probation Service. Organizace, financování, úkoly a počty případů. Úkoly 
a pracovní podmínky probačních pracovníků. Celková situace a perspektivy probační služby 
v Anglii. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028086 - ANAL 029175 
ŠNYPS, Radomír - KOTENOVÁ, Miluše - MARŠÁLEK, Jiří 
Tetování vězněných osob.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 4, s. 24 - 26, 6 obr.  
Tetování vězňů - praktické postřehy z Věznice Příbram. Pojem tetování. Odstranění tetování. 
Prostředí prvotní tetováže. Příčiny tetování, náměty. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028098 - ANAL 029177 
VACEK, Eduard 
Útěky vězňů.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 1 - 2, s. 25 - 26.  
Problematika útěků vězňů z vězení. Vězeňská služba rozlišuje mezi útěky ze střežených 
objektů a svévolnými odchody vězňů s volným pohybem z pracovišť a nestřežených prostor. 
Základní schéma situační prevence, která vychází ze tří základních tezí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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CIVILNÍ OCHRANA,ZÁCHRANNÉ SLUŽBY  
 
028075 - ANAL 029164 
BUŠEK, Michal 
112: Jednotné číslo tísňového volání v ČR.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 13.  
Současné budování Integrovaného záchranného systému a budoucí sjednocení tísňových 
čísel (150, 155 a 158) na jednotnou linku 112. Stav v ČR. Technologické zabezpečení. 
Komunikační systém zajištění územního krytí. Připojení operačních center. Zajištění 
synchronizace telefonního provozu a aplikační podpory operátora ČT. Nahrávací zařízení. 
Důležité přínosy jednotného čísla tísňového volání. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028006 - ANAL 028798 
KIMMERLE, Helmut 
Neues Einsatzmittel für den Katastrophen- und Zivilschutz : Der ABC-Erkundungskraftwagen 
[Nový pohotovostní prostředek pro civilní ochranu a záchranné služby při katastrofách. 
Průzkumové vozidlo ABC]. 
In: Polizei, Verkehr, Technik. - 47, 2002, č. 2, s. 37 - 38, 3 obr.  
Policie, civilní ochrana a jiné složky zabývající se detekcí nebezpečných látek a likvidací 
následků různých mimořádných událostí (průmyslové havárie, přírodní katastrofy apod.) 
mohou využívat nového technického mobilního prostředku. Je jím speciální průzkumové 
vozidlo vybavené laboratorní technikou schopnou detekovat různé nebezpečné látky včetně 
radioaktivních a provést jejich základní analýzu a analýzu rizik. Technické parametry, 
vybavení vozidla měřícími přístroji, navigačním systémem apod., včetně osobních 
ochranných prostředků pro osádku vozu. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028100 - ANAL 029179 
VONÁSEK, Vladimír 
Požáry roku 2001.  
In: Hasičská a záchranářská Alarm revue. - 12, 2002, č. 2, s. 10 - 12, 2 obr.  
Přehled a statistiky požárů za rok 2001. Příčiny požárů. Odvětví, kde požáry vznikly. Celkové 
údaje. Kuriozity. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 
 
028072 - ANAL 029161 
CIBULKA, Martin 
Suntukan 6.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 4, s. 56 - 58, 9 obr.  
Rozhovor s nejvyšším představitelem systému filipínských bojových umění - Suntukan, 
panem Johanem Skalfergem  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027901 - ANAL 029129 
FENCL, Jiří 
Walther P5.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 3, s. 12 - 14, 4 obr.  
Změny policejních předpisů německých policistů pro služební zbraně, které měly být nošeny 
s nábojem v komoře a odjištěné. Tím ovšem přestal být jištěn úderník a zbraň mohla vystřelit 
například v důsledku pádu. Směrnice pro zavádění pistole jako služební zbraně pro policii. 
Historie vzniku pistole P5. Úpravy během sériové výroby. V roce 1990 - 1991 prováděla firma 
Walther kompletní přepracování všech policejních pistolí P5. Úpravy na zbraních provedla 
také holandská policie. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027900 - ANAL 029128 
JUŘÍČEK, Ludvík - KOMENDA, Jan - ROZEHNAL, Dalibor - ROUBAL, Petr 
Experimenty v ranivé balistice.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 3, s. 24 - 25, 3 obr., 3 tab.  
Pokračování z čísla 2/2002. Pokusy vystřelovaných nábojů. Hodnocení dosažených 
výsledků. Pokračování v příštím čísle. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027903 - ANAL 029131 
LIŠKA, Přemysl 
Policejní CZ 75D Compact.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 3, s. 50 - 55, 9 obr.  
Koncem roku 2001 se rozhodlo o nákupu pistolí CZ 75D Compact ráže 9 mm Luger pro 
Policii ČR. Konstrukce pistole. Technická data pistole CZ 75D Compact v provedení pro 
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Policii ČR. Shrnutí výsledků technických zkoušek pistole CZ 75D Compact. Výcvikové 
varianty. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027908 - ANAL 029136 
LIŠKA, Přemysl 
Světová špička.  
In: Policista. - 2002, č. 3, s. 17 - 19, 1 graf, 6 obr., 1 tab.  
Charakteristika nové pistole pro Policii ČR, která je modifikací populární CZ 75. Technická 
data pistole CZ 75D Compact v provedení pro Policii ČR. Napínací síla CZ 75D Compact. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027902 - ANAL 029130 
MALIMÁNEK, Václav 
357 SIG.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 3, s. 26 - 27, 2 obr., 4 tab.  
Seznámení s nábojem 357 SIG. V České republice je náboj vzhledem k malému rozšíření 
přebíjen velmi omezeně. Při domácí laboraci je třeba věnovat zvýšenou pozornost výběru 
vhodného prachu a zápalky. Vhodné typy prachu pro přebíjení. Maximální rozměry náboje 
(mm). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027899 - ANAL 029127 
SKRAMOUŠSKÝ, Jan 
Dvě sestry - pistole ČZ 36 a 45.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 3, s. 14 - 15, 5 obr.  
Konstrukce pistole ČZ vz. 36 a 45. Historie těchto pistolí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028074 - ANAL 029163 
ŠIMONOVIČ, Rudolf 
Terčová střelba.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 4, s. 42 - 43, 5 obr.  
Historie terčové střelby. Charakteristika a popis nábojů: .44 Magnum (Rifle), .308 
Winchester. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027894 - ANAL 028150 
Weapons, Holsters and Accessories Showcase [Ukázka zbraní, příslušenství a holsterů].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 1, s. 76 - 81, 11 obr.  
 Výběr z nových zbraní a doplňků výzbroje a výstroje vhodných pro bezpečnostní agentury a 
policii. Mj. holstery fy Fobus USA umožňující uložení pistolí v pouzdru s nastavitelným 
úhlem, který nejvíce individuálně vyhovuje nejrychlejšímu vytažení a použití zbraně. Dále 
laserové pistole Sig Sauer P220 a Laser Max, brokovnice se sklopnou ramenní opěrkou 
COPstock, přesná puška Shorty Marksman's Rifle ve zkráceném provedení. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 

VEŘEJNÁ A STÁTNÍ SPRÁVA 
 
028078 - ANAL 029167 
BEDRLÍK, Jiří 
E - government v Německu.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 13.  
Dva základní aspekty Německa na připravenost k e - governmentu. Používání internetu v 
Německu. Koncepce. Pět částí projektu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028077 - ANAL 029166 
BŘEZINA, Karel 
Bezpečné elektronické agendy.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 13.  
Oblast realizace informačních a komunikačních systémů. Problematika zabezpečení 
vytvářených elektronických služeb. Moderní služby informačních systémů. Služby e-
governmentu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028080 - ANAL 029169 
HOBZA, Jan 
Nástroj elektronického podpisu.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 12, příloha.  
Nástroj elektronického podpisu. ochrana před zneužitím elektronického podpisu. Bezpečné 
nástroje elektronického podpisu v ČR. Požadavky na komunikační infrastrukturu. 
Komunikace subjektů státní správy mimo okresní datovou síť. Ukázka možností extrémní 
datové komunikace okresní datové sítě. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028081 - ANAL 029170 
HOBZA, Jan 
Elektronický podpis: Legislativa a jeho zavádění v členských státech Evropské unie.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 12, příloha.  
Dne 13. prosince Evropský parlament vydal Směrnice 1999/93 ES o zásadách Společenství 
pro elektronické podpisy. Tento dokument ukládá členským státům EU přijmout právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 19.7.2001. 
Praktické zkušenosti s používáním elektronického podpisu v evropských státech.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028076 - ANAL 029165 
KUČERA, Miroslav 
E - government a technologie.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 13.  
Definice E - governmentu. Technologické prvky. Nabídky a případové studie. Řízení událostí. 
Přístup k informacím pomocí telefonu. Digitální komunikace. Portálová řešení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028079 - ANAL 029168 
SAPIN, Michel 
Elektronická státní správa ve službách občanů.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 13.  
Informační technologie ve Francii. Pětiletý projekt. Šest oblastí, na které se projekt zaměřil: 
školství, podnikatelská sféra, výzkum a inovace, kultura, legislativa, elektronická 
administrativa. Charakteristika druhé etapy projektu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028069 - ANAL 029158 
VRÁNA, Karel 
Vymíráme, spasit nás mají cizinci.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 13, s. 30 - 35, 3 graf, 7 obr., 4 tab.  
V ČR se nyní rodí málo dětí. Cizinci, které chce přilákat vláda. Věkové složení obyvatel ČR 
(1960, 2000 a předpoklad pro rok 2030). Cizinci žijící v ČR. Žádosti cizinců o pobyt v ČR. 
Úbytek Čechů. Odhady žijících lidí v ČR di roku 2030. Zaměstnání a podnikání cizinců v ČR. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 

 65 



028084 - ANAL 029173 
Zelená kniha elektronického obchodu. Vybrané části (v originále číslované 3, 5 a 9).  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 12, příloha.  
Elektronická komunikace s veřejnou správou. Bezpečnost a ochrana spotřebitele. Vládní 
opatření. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 

RŮZNÉ 
 
027861 - ANAL 028716 
BOLINGER, Dwight 
Jazyk - nabitá zbraň : Třikrát vědomé i nevědomé klamy pronášené lidským hlasem.  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 2, s. 105 - 108.  
Ukázka z knihy D.B. Language, the Loaded Weapon, Longmann, 1980. Formování 
zvláštních jazykových skupin (black english, spanenglish, pidžin) a jejich diskriminace ostatní 
společností. Lež a pravda v jazyce. Tezovité a netezovité klamy, problematika doslovných 
výkladů. Reklama a jazyk. Umělé vytvářené reality. Jazyková ekologie. Viz též P. Zima, 
Ekolingvistika, Vesmír 1/2002. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027860 - ANAL 028715 
CHVÁLA, Vladislav - TRAPKOVÁ, Ludmila 
Jazyk a zdraví : Mezi ženským a mužským jazykovým modulem.  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 2, s. 73 - 75, lit. 4.  
Jazyk je komplikovaný organismus s mnoha proměnnými. Význam jazyka pro vývoj 
rodinného systému. Jedinečnost sémantického prostředí rodiny. Jazyk a společnost, vrůstání 
jazyka do kulturního prostředí a utváření kulturního prostředí jazykem. Verifikace znalostí 
komunikací se "světem". Rozdíly mezi chlapci a děvčaty. Vytváření sémantických oblastí - 
příklad specializované oblasti zdraví - nemoc - medicína. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027862 - ANAL 028717 
KOLOUCH, Václav 
Bezpečnost leteckého provozu v českém civilním letectví v roce 2001.  
In: Letectví a kosmonautika. - 81, 2002, č. 4, s. 54 - 55, 1 tab., 6 fot.  
Letecké nehody v civilním letectví v roce 2001. Statistické údaje. příčiny nehod. Současný 
stav bezpečnosti - rizikové kategorie. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027930 - ANAL 028747 
LENDEROVÁ, Milena 
O proměnách elit v českých zemích.  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 3, s. 165 - 168.  
Vymezení pojmu elita a její definování v průběhu dějin. Specifická podoba formování elity v 
českých zemích. Demokratizace společnosti, národní obrození, plebejství jako hodnota a 
program. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028014 - ANAL 029415 
PETRUŠ, Vladimír 
Jízda po sněhu žádá lehkou nohu a na všechno připravený automobil.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 7, s. 2, příloha Auto Moto.  
Jízda na kluzkém povrchu a sněhu vyžaduje obratného řidiče, ale především perfektně 
připravený automobil. K vybavení patří lopatka, sněhové řetězy, rozmrazovací sprej, škrabka 
na okna, tažné lano, ruční svítilna, pomocné startovací kabely. Neuškodí specielní trénink, 
například na zasněženém parkovišti. 
CZ - cze: PA: jv/2002 
 
028013 - ANAL 029414 
RÝDL, Jan 
Při nehodě nemusíte být odkázáni jen sami na sebe.  
In: Mladá fronta Dnes. - 13, 2002, č. 7, s. 1, příloha Auto Moto.  
Problémy s nabouraným vozem lze přenechat firmě, která se specializuje na dopravní 
nehody. O těchto službách však musí klient vědět. Přitom by odpadla řada nepříjemných 
vyřizování u pojišťovny a v autoservisu. Autor uvádí důležité instrukce pro řidiče, jak v 
podobných případech postupovat. 
CZ - cze: PA: jv/2002 
 
028049 - ANAL 029142 
ŘEŘICHOVÁ, Daniela 
Otázka integrace Romů je běh na dlouhou trať.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 10, s. 10 - 11, 3 obr.  
Projekt Integrace menšin, cizinců a uprchlíků v ČR. Hodnocení průběhu projektu. Integrace 
menšin v Nizozemsku. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027857 - ANAL 028712 
SEDLÁČEK, Petr - ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Jste-li přepadeni, přemýšlejte.  
In: Květy. - 10, 2002, č. 7, s. 9.  
Psychická reakce na přepadení. Oběť svým chováním může omezit škody. Důležitá 
svědectví oběti a případných svědků - čeho si všímat. Psychický šok pomáhá obětem 
zvládat Bílý kruh bezpečí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027863 - ANAL 028718 
STOLÁR, Michal 
Vojenské letectvo Európy: Maďarsko.  
In: Letectví a kosmonautika. - 81, 2002, č. 5, s. 19 - 22, 7 fot., 1 mp, 1 tab.  
Tradice maďarského armádního letectva. Velitelství, spolupráce s NATO, typy letadel. 
Letecké útvary a jejich struktura. Letecká akademie a výcvik pilotů. 
CZ - sla: PA: bh/2002 
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