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ALKOHOL, DROGY 
 
028617 - ANAL 029312 
CSÉMY, Ladislav - NEŠPOR, Karel 
Zkušenost s alkoholem, tabákem a marihuanou výrazně zvyšuje riziko experimentování s 
heroinem a pervitinem.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, květen, s. 25 - 27, 2 tab.  
Informace o tzv. gateway teorii, která zjednodušeně říká, že existuje určitá posloupnost v 
užívání návykových látek. Nejčastěji se uvádí, že první návykovou látkou je alkohol a tabák, 
další marihuana a potom jiné drogy. Podle zmíněné teorie zkušenost  s jednou návykovou 
látkou zvyšuje riziko přechodu k jiné. Výsledky provedené podobné analýzy na  
reprezentativním vzorku české dospívající populace. Tabulka 1 shrnuje informace o výskytu 
sledovaného chování a o modálním věku první zkušenosti s příslušnou látkou. Tabulka 2 
uvádí, jaký byl zjištěn vztah mezi pitím alkoholu a kouřením, případně zkušeností s 
marihuanou ve vztahu ke zkušenosti s jinou drogou. Nutnost zaměření prevence v rodině, ve 
školním prostředí i ve společnosti na veškeré návykové látky. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028686 - ANAL 029773 
Disco-Kids erst nach Wahl? [Diskotékové děti před prvním rozhodnutím]. 
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 5, s. 12 - 14.  
Problematika mládeže mezi 14 - 16 roky věku. Prostředí diskoték a home-party jako míst, 
kde se snadno setkají s drogami, alkoholem cigaretami apod. Čipové karty jim umožňují 
anonymní nákup v automatech. Dlouho do noci probíhající diskotéky je vystavují nebezpečí 
kriminality a jejich potřeba peněz na drogy a alkohol je vede ke kriminalitě. Mladí po 
ukončení základní školy stojí tak před první volbou v životě - integrace do společnosti, nebo 
vydělení se z ní. Plán spolkové ministryně Ch. Bergmannové na řešení této nebezpečné 
situace vyvolává skepsi. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028627 - ANAL 029469 
KOCH, A. - REITER, A. - MEISSNER, C. - OEHMICHEN, M. 
Ursache des Todes von Heroinkonsumenten mit niedriger Morphin-Konzentrationen im Blut 
[Příčina smrti u konzumentů heroinu s nízkými koncentracemi morfinu v krvi].  
In: Archiv für Kriminologie. - 209, 2002, č. 3-4, s. 76 - 87, 4 tab., lit. 34.  
Bylo zkoumáno 62 případů intoxikace morfinem. Podle koncentrace morfinu v krvi byly 
případy rozděleny do dvou skupin: 1) koncentrace nižší než 100 mg/ml, 21 případů. 2) 
koncentrace vyšší nebo rovna 100 ng/ml, 41 případů. Okolnosti smrti, pitevní nálezy, 
histopatologické změny. Infekce dýchacích cest. Analýza výsledků.  
BRD - ger: PA: jv/2002 
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028653 - ANAL 029745 
Marihuana - skutečné nebezpečí, nebo mýtus ? Připr. Martin Zeman. Přisp. Josef 
Radimecký.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 160, s. 3, 1 tab.  
Problematika tzv. měkkých drog, zejména kanabinoidů. Účinky, zdravotní rizika, účinky 
terapeutické. Teorie vstupní drogy. Vytváření závislosti a její kritéria. Srovnání s jinými 
návykovými látkami (alkohol, nikotin, tvrdé drogy). Trestnost užívání drog. Přehodnocování 
postoje k měkkým drogám (Josef Radimecký) ve sféře tzv. rekreačního užívání nebo 
experimentování. Drogová politika a její proměny. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028571 - ANAL 029286 
NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav - SOVINOVÁ, Hana 
MDMA (Ecstasy): znepokojivá zjištění.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, duben, s. 18 - 19.  
Americké odborníky zneklidňuje nárůst problémů způsobených drogou MDMA (Ecstasy), 
která se zneužívá i u nás. Od r. 1994 vzrostl v USA počet osob, které musely být pro 
intoxikaci uvedenou drogou hospitalizovány na JIP téměř 18x. Hlavní rizika MDMA. Situace v 
ČR. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028638 - ANAL 029480 
PAQUETTE, Douglas 
Detecting Impairment to Make Streets (and Schools) Safer [Zjišťování drog a alkoholu u 
řidičů pro větší bezpečnost škol a ulic].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 7, s. 61 - 62, 1 foto, lit. 2.  
Pro identifikaci drog a alkoholu v krvi má policie dvě základní techniky: standardizovaný test 
střízlivosti (SFST) a drogovou rekognici (DRE). Program prevence drog a alkoholu se 
zaměřuje na mladé lidi a klade důraz na spolupráci policie s občany. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028641 - ANAL 029734 
Počet narkomanů v ČR se zdvojnásobil. Připr. Martin Zeman. Přisp. Josef Radimecký.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 71, s. 3, 1 tab.  
Prudký nárůst pravidelných konzumentů drog a jejich klesající věk. Snadnější dostupnost 
drog je kromě jiného způsobena i faktem, že ČR se stala křižovatkou mezinárodních 
drogových kanálů a i jejich cílovou zemí. Nárůst drogové kriminality - tabulka drogových 
trestných činů. Toxikomani a jejich nejčastější prostředí. Proměny drogové scény (bílý 
heroin, UFO, léky). Nebezpečný růst počtu dealerů drog mezi lékaři a zdravotnickým  
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personálem. Rozhovor s J. Radimeckým na téma postoje Evropy k drogovému problému. 
Odhalování drogové kriminality, predikce vývoje. 
CZ - cze: PA: bh/2002 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 
027755 - ANAL 028678 
BÍLKOVÁ, Veronika 
Boj proti terorismu a mezinárodní právo.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 1, s. 25 - 27.  
Mezinárodní právo a jeho cíle. Prehistorie mezinárodního boje proti terorismu - vymezování 
pojmu, extradice pachatelů politicky motivovaných trestných činů. Vznikání mezinárodního 
systému zaměřeného na boj proti terorismu po roce 1945. Jednostranné právní akty 
mezinárodních organizací týkající se terorismu. Mezinárodní smlouvy (univerzální i 
regionální). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
026781 - ANAL 028452 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Role oběti ve vyšetřování násilných trestných činů.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 4, s. 34 - 39, lit. 8.  
Problematika různých aspektů pohledu na oběti. Kriminalistika a viktimologie. Vztahové a 
nevztahové delikty. Násilí motivované ideovou nenávistí (Hate crime). Psychologické 
profilování. Oběť, která přežila násilí pachatele. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2001 
 
027758 - ANAL 028681 
HAVLAN, Petr 
Územní samosprávné celky jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv (základní 
otázky).  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 1, s. 16 - 20.  
Zákon o obcích a zákon o krajích sebou přinesly některé majetkoprávní problémy a některé 
problémy nevyřešila ani tato nová právní úprava. Vztah zastupitelstva obce (kraje) a rady 
obce (kraje). Subjekty a vykonavatelé vlastnického a jiných majetkových práv. Organizační 
složky územních samosprávných celků, jejich vymezení, postavení, charakter a úkoly. 
Příspěvkové organizace územních samosprávných celků a další subjekty působící v 
územních samosprávných celcích (svazky obcí, obchodní společnosti).  
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027761 - ANAL 028684 
HAVLAN, Petr 
Ohlášený návrat finanční prokuratury.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 1, příl. s. 4 - 6.  
Základní charakteristika finanční prokuratury. Současná platná právní úprava majetku státu a 
hospodaření s ním. Úkoly finanční prokuratury v procesní a výkonné oblasti. Filozofie a cíl 
navrhovaného zákona a jeho význam . 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027776 - ANAL 028689 
JURNÍKOVÁ, Jana 
Knihovnický zákon přináší výrazné změny.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 2, s. 7 - 8.  
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování knihovnických a informačních služeb, 
představuje komplexní novou právní úpravu na poli správy knihoven. Nové vymezení 
hlavního účelu knihovny jako zprostředkovatele a poskytovatele informačních služeb na 
základě zajištění rovného práva na informace a svobodný přístup k nim. Nový systém 
knihoven. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
026797 - ANAL 028283 
KOUDELKA, Zdeněk 
Veřejný pořádek a obecně závazné vyhlášky obcí.  
In: Právní rádce. - 9, 2001, č. 9, s. 18 - 21.  
Veřejný pořádek je typickou oblastí pro právní předpisy obcí a je i nejkonfliktnější. Místní 
problémy se obce snaží řešit stanovením různých omezení, zákazů a povinností, čímž se 
dostávají do rozporu s ústavním právem. Střet státní moci a územní samosprávy. Některé 
nejdůležitější oblasti těchto střetů (regulace nežádoucí činnosti, noční klid, ochrana před 
alkoholismem, zábavná pyrotechnika, omezení pobytu, zimní údržba chodníku, erotika a 
pornografie, omezování shromáždění) a judikatura Ústavního soudu ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2001 
 
027756 - ANAL 028679 
LEBEDA, Petr 
Ground Zero : [Část] 2. Naděje a bojkot postbipolárního multilateralismu a mezinárodního 
práva.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 1, s. 22 - 25.  
Pokr. z MezPol 12/2001. Pokus o analýzu úvodní fáze vojenské operace v Afghánistánu jako 
prvního kroku k řešení boje proti terorismu. Spory o interpretaci konfliktu a vojenského 
zásahu. Účastníci konfliktu a jejich asymetrie. Nadřazenost ideologie nad lidskými právy a i 
právem mezinárodním v tomto konfliktu. Mezinárodní právo, jeho uplatňování a porušení. 
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Upřednostňování amerických zájmů nad mezinárodním právem. Ztotožnění vymáhání 
spravedlnosti s intervencí do vnitřní politiky. Globální boj proti terorismu a rozporuplný postoj 
USA. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027760 - ANAL 028683 
MATES, Pavel 
Nad návrhem nového zákona o právu shromažďovacím.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 1, s. příl. s. 1 - 2.  
Důvody nové úpravy práva shromažďovacího. Výchozí principy, okruh subjektů oprávněných 
svolávat shromáždění, působnost obcí, povinnosti svolavatele a účastníků shromáždění, 
podmínky zákazu shromáždění. Přestupky a jejich řešení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
026798 - ANAL 028284 
NEDOROST, Libor 
Ke znovuzřízení finanční prokuratury.  
In: Právní rádce. - 9, 2001, č. 9, s. 29 - 30.  
Návrh zřízení finanční prokuratury jako speciální instituce zajišťující zvýšenou ochranu 
majetkových zájmů státu. Rozsah působnosti finanční prokuratury. Posílení kontrolních 
mechanismů, nezávislost finanční prokuratury, její úkoly a finanční prokurátoři.  
CZ - cze: PA: bh/2001 
 
026796 - ANAL 028282 
NEDOROST, Libor - DRAŠTÍK, Antonín - SOVÁK, Zdeněk 
Odvodní řízení : Branný zákon.  
In: Právní rádce. - 9, 2001, č. 9, s. 13 - 16.  
Branná povinnost podle zákona č. 218/1998 ve znění zákona č. 238/2000 Sb. Vázanost 
branné povinnosti na státní občanství. Obsah branné povinnosti: odvodní povinnost, služební 
povinnost a další povinnosti stanovené branným zákonem. Ochrana osobních údajů v této 
souvislosti. Role správního řádu. Trvalý pobyt a branná povinnost. Institut předvedení. 
Trestní odpovědnost za nerespektování odvodní povinnosti ze strany branců. 
CZ - cze: PA: bh/2001 
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027750 - ANAL 028677 
PETRŮ, Marek 
Je třeba vylepšovat člověka? Hledání filozofie pro medicínu třetího tisíciletí.  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 1, s. 25 - 28.  
Biologická revoluce a její filozofické a lidské otazníky. Možnost genových manipulací, jejich 
oprávněnost i rizika zneužití. Eugenika a neuromanipulace. Normalita a patologie. Možnosti 
transgrese. Nutnost nové diskuse o "umělém" výběru kvalit a přirozeném řádu věcí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
026780 - ANAL 028451 
PROTIVINSKÝ, Miroslav 
Loupežná vražda taxikáře (z praxe švýcarské policie).  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 4, s. 31 - 33, 1 obr.  
Seznámení s podstatou obsáhlých článků Dr. W. Brüschweilera a J. Loffera, v němž popisují 
úspěšné objasnění vraždy. Policejní šetření. Aspekty soudního vyšetřování. Znalecké 
zkoumání. Prokázání dalších  trestných činů a rozsudek. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2001 
 
026782 - ANAL 028453 
ŠIMONI, Gabriel 
Informační systém Událost.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 4, s. 40 - 42, 3 obr.  
Celostátní systém "Informační systém Událost", který shromažďuje data z celého teritoria a 
je postaven převážně na WWW technologii. Uživatelé a jejich přístupová oprávnění. 
Pořizování dat. Vytěžování systému Událost. Přehledy hlášení. Uživatelské přehledy. 
Přehledy pro služby. Přehledové počty. Vyhledávání. Kompletní vyhledávání. Zprávy o 
událostech. 
CZ - cze: PA: ká/2001 
 
028565 - ANAL 028199 
ŠNAJDR, Pavel 
Spojené státy válčí s ruskou mafií.  
In: Lidové noviny. - 15, 2002, č. 153, s. 16, 1 obr.  
Ruská mafie jako největší etnická skupina organizovaného zločinu v USA. Aktivity v oblasti 
narušování počítačových systémů, vykrádání dat a ohrožování elektronického obchodu v 
USA. Praktiky, některé případy a rozsah působení. Z údajů amerických speciálních služeb a 
problematika potírání. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
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027748 - ANAL 028676 
ZRZAVÝ, Jan 
Genocida a lidská přirozenost : Podivné příběhy SS-Sturmbannführera JUDr. Konrada 
Morgena a šimpanzích kmenů Kahama a Kasakela.  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 1, s. 29 - 35, 1 obr. schéma, lit. 5 v čl., 8 v schématu.  
Další z kontroverzních autorových článků o přirozenosti násilí (viz též Vesmír 12/2001, 
Homicida a lidská přirozenost). Biologická a sociální podstata genocidy. Genocida v přírodě 
a v lidské společnosti. Rozdíl mezi vražděním a genocidou - rozdílná motivace. Pachatelé 
jako normální, průměrní a slušní lidé. Lhostejnost třetích osob a podstata této lhostejnosti. 
Přehled genocid a jejich stíhání v dějinách na schématu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028579 - ANAL 029725 
BEDNAŘÍK, Aleš - NITSCHOVÁ, Lucie 
Jak chytit daň z obratu.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 27, s. 44 - 46, 1 mp.  
Rozvoj elektronického obchodování přinesl řadu problémů v oblasti zdanění. V USA platí 
zatím zákon o daňovém moratoriu pro obchodování přes internet. Daňová struktura v USA a 
daňové úniky. Diskuse o legislativním řešení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028635 - ANAL 029477 
BOWEN, E. - BROWN, L. - GILCHRIST, E. 
Evaluating Probation Based Offender Programmes for Domestic Violence Perpetrators: A 
Pro-Feminist Approach [Programy rehabilitace pachatelů domácího násilí. Profeministický 
přístup].  
In: Howard Journal of Criminal Justice. - 41, 2002, č. 3, s. 221 - 236, lit. 89.  
Nové probační programy rehabilitace pachatelů domácího násilí, vyvinuté v posledních 
letech v Anglii. Ospravedlnění těchto programů. Hodnocení této probace dříve a dnes. 
Perspektivy do budoucna. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028613 - ANAL 029308 
CEJP, Martin 
Informace o prognóze vybraných druhů kriminality.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, květen, s. 1 - 6.  
Informace o výzkumu IKSP, který trval jeden a půl roku a byl zaměřen na prognózu  obecné, 
majetkové, násilné a mravnostní, hospodářské, drogové a organizované  kriminality. Cíl 
výzkumu, použité metody výzkumu. Uvedeny některé výsledky výzkumu.  
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Úplné výsledky jsou v publikaci IKSP.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028615 - ANAL 029310 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Některé výzkumy a teorie domácího násilí.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, květen, s. 16 - 20.  
První pokusy o vysvětlení příčin domácího násilí byly založeny na jednofaktorových teoriích, 
které lze dělit do tří skupin (psychologické, sociologické a biologicko-genetické teorie 
domácího násilí). Podrobněji o jednotlivých teoriích. Současnost - dominance 
multifaktorových přístupů. 4 strukturální roviny zdrojů a příčin domácího násilí podle D.G. 
Duttona (mikrosystémové příčiny, exosystémové příčiny, mikrosystémové příčiny a 
ontogenetické vlivy). Podrobněji o jednotlivých rovinách. Dva hlavní pohledy na domácí násilí 
- kriminologický a feministický.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028619 - ANAL 029461 
EADIE, Tina - KNIGHT, Charlotte 
Domestic Violence Programmes: Reflections on the Shift from Independent to Statutory 
Provision [Programy prevence domácího násilí. Úvahy o přechodu od nezávislého 
ustanovení k statutárnímu].   
In: Howard Journal of Criminal Justice. - 41, 2002, č. 2, s. 167 - 181, lit. 70.  
Iniciativa v oboru prevence domácího násilí. Porovnání různých programů, vyvinutých ve 
střední Anglii. Jak pracovat s oběťmi domácího násilí. Obtížný úkol zajištění bezpečnosti 
žen. Diskuse a závěr.  
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028570 - ANAL 029285 
FERENČÍK, Marian 
Mládež často sledující TV má sklon k násilí.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, duben, s. 16 - 17.  
Výsledky nové studie Kolumbijské univerzity o vztahu nárůstu agresivity u adolescentů a 
sledování televize vedou k doporučení, aby rodiče striktně limitovali svým dětem čas 
strávený před televizí. Statistické údaje. Přehled juvenilního násilí. Čtyři oblasti, do nichž  
můžeme zařadit rizikové faktory specifické pro juvenilní násilí. 
CZ - cze: PA: če/2002 
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028643 - ANAL 029736 
FET, Karel - UHROVÁ, Věra 
Fotbalisté napadeni fanoušky - co dál ?  
In: Právo. - 12, 2002, č. 78, s. 3.  
Útok na hráče fotbalového klubu Sparta Praha po prohraném zápase. Stanoviska klubu, 
psychologa, policie a právníků. Příčiny agresivity fanoušků, motivace a názory jejich 
militantního křídla (rowdies). Fotbalové kluby by měly financovat výzkum těchto sociálně 
patologických jevů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028645 - ANAL 029738 
HAVLÍK, Karel 
Šikanu v zaměstnání se nevyplácí podceňovat.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 130, s. 14.  
Různým formám psychického týrání v zaměstnání je v ČR podle odhadů vystaveno okolo 10 
procent osob. Šikana na pracovišti (mobbing) má různé podoby a je definována jako 
systematické a opakované výpady na vytypovanou osobu. Psychoteror a jeho důvody. 
Obrana a sebeobrana. Symptomy existence šikany. Podceňování tohoto jevu může vést i ke 
snížení výkonnosti podniku jako celku. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028626 - ANAL 029468 
HENRION, Hervé 
Die französichen Häuser der Justiz und des Rechts : Ein neuer Ort für die Regulierung von 
Kleinkriminalität [Francouzské domy spravedlnosti a práva. Nové místo pro regulaci drobné 
kriminality].   
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 85, 2002, č. 3, s. 171 - 184, lit. 
112.  
Autor vychází z německé diskuse o právních centrech pro mladistvé (Jugendrechtshäuser) a 
uvádí zde charakteristiku a funkci francouzské instituce, zvané dům spravedlnosti a práva 
(maison de justice et du droit). Jedná se o lokální instituce, ve kterých se - v určité závislosti 
na právních úřadech - řeší konflikty, vznikající z drobné, méně závažné kriminality. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028577 - ANAL 029723 
HUBERT, Hugues Olivier 
L'Etat surveillant : Les politiques belges de sécurité au regard de la sociologie du risque 
[Státní dohled. Belgické bezpečnostní politiky z hlediska sociologie rizik].  
In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 82, 2002, č. 3, s. 319 - 329.  
Mezi léty 1980 - 1990 prošla bezpečnostní politika Belgie zásadními proměnami. Autor 
charakterizuje a analyzuje hlavní směry formování bezpečnostní politiky. Seznamuje s 
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podstatou termínu společnost rizik, upozorňuje na neudržitelnost starých dogmat na straně  
jedné, a iluzí na straně druhé. Přesouvání hlavního těžiště pojetí bezpečnostní politiky od 
prosazování pouhého zákazu a represe směrem k negociaci a prevenci. Globalizace rizik 
vyžaduje i globalizaci řešení za aktivní účasti individua, rozvíjení regionálních systémů apod. 
BEL - fre: PA: bh/2002 
 
028572 - ANAL 029287 
JIRÁNEK, Radek 
Trilaterální opatření k řešení příhraniční a přeshraniční kriminality. 
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, duben, s. 22 - 23.  
Dne 27. března 2002 se sešla v Praze na svém ustavujícím zasedání trilaterální česko-
německo-polská pracovní skupina, která projednala stav vzájemné spolupráce v oblasti 
přeshraniční kriminality v příhraničních oblastech, především ve vztahu k nelegální migraci, 
převaděčství a k mravnostní kriminalitě. Dohodnutá trilaterální opatření.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028611 - ANAL 029306 
KACAFÍRKOVÁ, Marcela 
Domácí násilí.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 6, s. 17 - 21.  
Pokračování z č. 5/2002. Rada, co dělat v případě střetu s domácím násilím a kam se obrátit 
pro pomoc. Úloha státu, státních orgánů, státních i nestátních organizací a institucí v oblasti 
prevence a potlačování domácího násilí. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028646 - ANAL 029739 
LOSKOT, Tomáš 
V Unii mizí dětští imigranti.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 148, s. 10.  
Tzv. děti bez doprovodu, které se nelegálně objevují v zemích EU. V Belgii zmizelo beze 
stopy přes čtyři stovky těchto dětí. Pátrání je bezúspěšné - organizace Child Focus se 
obává, že ztracené děti se staly obětí obchodníků s bílým masem a staly se z nich novodobí 
otroci, jsou pohlavně zneužívány jako prostituti nebo se dokonce stávají zásobárnou 
tělesných orgánů pro bohaté kupce. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028616 - ANAL 029311 
MELLAN, Jiří 
Znásilnění zdravotně postižených.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, květen, s. 21 - 24.  
Autor uvádí několik obecnějších a teoretických poznámek k otázce znásilnění ze 
sexuologického hlediska. Připomíná škálu lidské sexuální socializace na stupni rozvinuté 
podle Scofielda a ukazuje i na odchylky, se kterými se setkáváme v jednotlivých fázích - 
pretaktilní fáze, sbližovací fáze taktilní, fáze koitální. Faktory, které se podílejí v 
inkriminované době násilné interakce na aktuální situaci. Výsledky průzkumu rodinného a 
sexuálního života osob zdravotně postižených. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028623 - ANAL 029465 
SOOTHILL, Keith - FRANCIS, Brian 
Exploring the Relationship between Homicide and Levels of Violence in Great Britain 
[Zkoumání souvislosti mezi vraždou a stupněm násilí ve Velké Británii].  
In: Security Journal. - 15, 2002, č. 3, s. 37 - 46, 5 tab., lit. 19.  
Zabití a míra viktimizace ve Skotsku, Anglii a Walesu. Ve Skotsku je prvý faktor vysoký, 
druhý nízký, v Anglii a Walesu je poměr obrácený. Proměnlivost prvého faktoru (zabití) a 
míra násilí závisí hlavně na pohlaví oběti, na vztahu pachatele k oběti (rodina, známá osoba, 
neznámá osoba). Metody zabití. Rychlost policejní reakce. Závěr. 
GBR - eng: jv/2002 
 
028676 - ANAL 029763 
BENSCH, Georg 
Ein Heer von Illegalen schlüpt durch jedes Netz [Každou sítí projde množství "ilegálů"].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 4, s. 6 - 8, 4 obr.  
Německo jako cílová země ilegálních imigrantů. Nejvytíženější jsou v tomto směru hranice s 
ČR, Polskem a Rakouskem. Podle odhadu německých bezpečnostních orgánů tvoří velkou 
část ilegálních přistěhovalců kriminální živly, zejména zlodějské gangy. Nejčastější země 
původu tzv. ilegálů. Způsoby přecházení hranic (zapojení organizované kriminality do 
převaděčství). Brutalita a bezohlednost převaděčů, vydírání obětí, pašování dětí apod. 
Hlavní převaděčské trasy a shromaždiště (Moskva, Plzeň). Zneužívání legálního 
přistěhovalectví a azylové politiky. V boji s tímto jevem spolupracují německé bezpečnostní 
orgány např. velmi intenzivně s českou policií. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
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028700 - ANAL 029786 
BERKA, Jiří 
Podvod, pojistný podvod a úvěrový podvod v českém trestním právu.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 6, s. 5 - 7.  
Podvodná jednání v obchodní, finanční a bankovní sféře vykazují v poslední době výrazný 
vzestup. Vysoká latence této kriminality. Trestné činy v této oblasti. Pachatelé. Úkoly trestní 
politiky. Harmonizační tendence v evropských zemích v souvislosti s úvěrovým a pojistným 
podvodem - Corpus Iuris, dohoda o ochraně finančních zájmů EU/ES. Definice pojmů 
podvodu a tzv. nepravidelnosti podle dohody. Právní úpravy a trestnost podvodného jednání 
v českém právním řádu. Skutkové podstaty pojistného a úvěrového podvodu v českém 
trestním právu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028678 - ANAL 029765 
GESTERKAMP, Thomas 
Neuanfang in den Geschlechterbeziehungen [Nový začátek ve vztazích mezi pohlavími].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 4, s. 14.  
Problematika genderu (vztahu mezi pohlavími) v jednáních oficiálních institucí, ženského 
hnutí apod. Termín Gender Mainsteaming. Úsilí o vyrovnání životních situací mužů a žen. 
nebezpečí inflace problému, některé iritující jevy (antimaskulinní feminismus). Stále 
dominující postavení mužů a z toho vyplývající snahy se pod různými záminkami vyhýbat 
řešení. Nutnost přizpůsobení světa nové situaci a posunu vztahu mezi pohlavími na 
rovnocennou úroveň. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028659 - ANAL 029750 
HARNISCHMACHER, Robert J. 
Unterschätztes Risiko : Konkurrenz-Spionage und -Sabotage via Internet [Podceněné riziko. 
Internetová špionáž a sabotáž ze strany konkurence].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 5, s. 24 - 25.  
Internet je prostředkem komunikace, ale je neustále ohrožovaný (počítačové viry, útoky 
hackerů, tzv. trojští koně apod.). Prostřednictvím internetu lze provádět průmyslovou špionáž 
i sabotáž. Je možné jej využít pro krádeže a padělání dat, know-how atd. Hackeři dokáží v 
několika vteřinách vytvořit na síti chaos a zničit tak konkurenci. Nebezpečná PC, která 
umožňují počítačovým pirátům a hackerům narušit informační systémy. Hledání cest a 
prostředků pro zajištění bezpečnosti počítačových sítí a databází - šifrování, omezování 
přístupu třetích osob, tzv. zámky apod. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
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028652 - ANAL 029744 
HAVLÍK, Karel 
Pozor na sexuální obtěžování v práci. Přisp. Hana Kadečková.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 158, s. 15.  
Projevy sexuálního obtěžování na pracovišti, jeho četnost a latence. Typické motivy 
harassmentu - poruchy osobnosti, komplex méněcennosti, omezená emoční inteligence, 
msta apod. Časté zneužívání nadřízeného postavení. Latence jevu - většinou se jedná o 
tvrzení proti tvrzení. Možnost obrany. Doplněno o poznámku H. Kadečkové (Kvůli harašení 
se české ženy nesoudí) na téma právní ochrany před sexuálním obtěžováním.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028675 - ANAL 029762 
HOLECEK, Rüdiger 
Illegale Ausländer in Deutschland : Die im Dunkeln sieht man doch [ Ilegální cizinci v 
Německu. Pod jejich stínem musíme stále vidět především člověka].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 4, s. 3.  
Počty cizinců ilegálně překračujících německé hranice stoupají. Některé zvláštní skupiny 
ilegálních imigrantů - tzv. děti bez doprovodu. Sociální a právní situace ilegálních 
přistěhovalců. "Ilegálové" jako pachatelé a oběti kriminality. Zapojení organizované 
kriminality do převaděčství, napojení na pašování drog. Problém pomoci "ilegálům" - nutná 
široká spolupráce všech složek společnosti a mezinárodní spolupráce zejména při prevenci 
ilegálního přistěhovalectví a obchodování s lidmi. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028677 - ANAL 029764 
KOPP, Karl 
Von Fluchthelfern und Schleppern [O pomocnících při útěku a převaděčství].  
In: Deutche Polizei. - 51, 2002, č. 4, s. 8 - 10, 3 fot.  
Pomoc uprchlíkům a poskytování azylu jako integrální součást pomoci lidem. Politický 
kontext emigrace - situace v nacistickém Německu a mezinárodní pomoc utečencům. 
Situace v době studené války, kdy se naopak Německo stalo jednou z azylových zemí pro 
politické uprchlíky z východního bloku. Proměna situace v 90. letech - změna motivace 
emigrantů. Rozmach ilegálního přistěhovalectví a tím i obchodu s lidmi - migrace často 
spojená s kriminalitou, zapojení organizované kriminality. Boj proti pašování lidí a 
organizované kriminalitě hrozí přerůst v zánik dosavadní azylové politiky EU. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028660 - ANAL 029751 
NOMMEL, Jens 
Die Kriminalität im Raum und Zeit : Die computergestützte Identifizierung kriminogener 
Faktoren [Kriminalita v prostoru a čase. Počítačová pomoc při identifikaci kriminogenních 
faktorů].  
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In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 5, s. 28 - 29, 3 obr.  
Geograficko informační systém (GIS) a jeho využití pro zachycení lokálního a časového 
výskytu kriminality. Vytváření kriminologických map. Analýza informací vytváří velmi solidní 
základ pro mapování kriminality i pro prognózy jejího výskytu v různých formách, na různých 
místech a v různé době. Odhalování rizikových míst a hodin, stanovení možnosti výskytu 
určitých trestných činů, zjišťování sociodemografických údajů apod. Využití jak pro potírání 
kriminality, tak i pro její prevenci. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028647 - ANAL 029740 
Operací zavánějících praním špinavých peněz neubývá : Podezřelé finanční transakce 
dosáhly v ČR v loňském roce 12 miliard korun.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 149, s. 13.  
Objem podezřelých finančních transakcí v ČR roste. Z největší části pramení z podvodů, 
krácení daní, pašování nebo zneužívání informací v obchodním styku. Nejčastějšími 
pachateli jsou občané ČR. Objem podezřelých transakcí narůstá i proto, že finanční instituce 
jsou pozornější. Praxe realitních kanceláří, neexistence povinnosti prokazovat původ majetku 
- možnosti únikových finančních toků. Novela trestního zákona a trestnost praní špinavých 
peněz. Právní možnosti zlepšit stíhání této trestné činnosti. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028654 - ANAL 029746 
V létě hrozí ženám větší nebezpečí znásilnění. Připr.: Lenka Kadeřávková, Martin Zeman. 
Přisp. Petr Weiss.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 166, s. 3.  
Podle výzkumů Sexuologického ústavu se 12 procent žen stává obětí znásilnění a třetina z 
nich opakovaně. Naprostá většina z nich však znásilnění neohlásí ze strachu z reakce okolí 
nebo z možného dalšího útoku. Obtížné dokazování, průběh vyšetřování je často zdrojem 
druhotné viktimizace. Riziková období, místa a věk. Psychické následky. Přehled některých 
případů. Počty znásilnění vyšetřovaných policií. Rady, jak se zachovat při napadení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028657 - ANAL 029748 
VOHRADNÍK, Zdeněk 
Zloději nekradou jen v našich obchodech.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 166, příl. s. S 3.  
S narůstající rozlohou moderních prodejen se zvyšují příležitosti pro zloděje a roste i počet 
krádeží. Specializované agentury sledují tento problém. Statistické údaje o krádežích a 
škodách (Německo, ČR). Rizikové období vánočních svátků. Sankce a bezpečnostní 
opatření v obchodech. Pachatelé příležitostní, pachatelé, kteří kradou ze zvyku, profesionální 
zloději. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 
028629 - ANAL 029471 
ANDERS, S. - STEIN, S. - REINHARDT, A. - TSOKOS, M. 
Suspekte Leichenauffindesituationen [Podezřelé okolnosti při nálezu mrtvých těl].  
In: Archiv für Kriminologie. - 209, 2002, č. 3-4, s. 102 - 109, 2 obr., lit. 14.  
Případ nálezu tří mrtvých těl, při kterém vzniklo podezření na nepřirozenou nebo dokonce 
násilnou smrt. Lékařské a kriminalistické vyšetření vedlo k překvapujícímu zjištění: příčinou 
smrti byla v prvém případě intoxikace narkotikem, v druhém delirium tremens, v třetím pokus 
o sebevraždu při prokázané bronchopneumonii. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028548 - ANAL 029454 
BARTKO, Steffen 
Das Ninhydrinverfahren [Jak zacházet s ninhydrinem].  
In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 3, s. 193 - 195.  
Ninhydrin jako prostředek k zjištění a zajištění stop v daktyloskopii. Základní metody byly 
popsány v časopise Kriminalistik, č.6, 2000. V tomto článku jsou popsány další zkušenosti a 
eventuelní problémy při použití ninhydrinu v praxi. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028549 - ANAL 029455 
BRÜNIG, Julia - MILBRADT, Horst 
Schädelsprengung durch Schuss [Roztříštění lebky výstřelem].  
In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 4, s. 256 - 260, 2 obr., lit. 6.  
Na základě empirické studie. která uvádí pět příkladů, je zde vyloženo, že vyšetřovatel může 
určit - podle kriminalistického a lékařského zajištění stop - zda se jedná o sebevraždu, 
nehodu, nebo zabití. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028630 - ANAL 029472 
GRELLNER, W. - ANDERS, S. - TSOKOS, M. - WILSKE, J. 
Suizide mit Exit Bags: Umstände und besondere Problemlagen bei Sterbebegleitungen 
[Sebevražda pomocí obalů zvaných exit bags. Okolnosti a specielní problémy asistence další 
osoby].  
In: Archiv für Kriminologie. - 209, 2002, č. 3-4, s. 65 - 75, 1 tab., 5 obr., lit. 37.  
Jedná se o specielní plastikové pytle, které jsou, v kombinaci s hypnotiky, ke zmíněnému 
účelu dokonce doporučovány jako "humánní prostředek". Příklad čtyř sebevražd osob ve 
věku 79 až 87 let. Ve dvou případech byla prokázána asistence další osoby, v dalších dvou 
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případech byly nalezeny podrobné instrukce. Asistence další osoby, někdy těžko 
dokazatelná, není podle německých zákonů trestná. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028628 - ANAL 029470 
MATSCHKE, J. - LOHMANN, F. - GIESE, A. 
Erhaltene Handlungsfähigkeit nach Kopfschuss [Zachovaná fyzická aktivita po střelné ráně 
do hlavy].  
In: Archiv für Kriminologie. - 209, 2002, č. 3-4, s. 88 - 94, 1 obr., lit. 21.  
Jsou zde popsány dva případy střelných ran do hlavy a jejich následky. Diskuse o zranění 
lebky a mozku, o schopnosti fyzické aktivity po těchto úrazech. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028674 - ANAL 029487 
NADJEM, H. - ROPOHL, D. - POLLAK, S. 
Zum Verletzungsmuster bei tödlich verunglückten Pkw-Insassen nach Heckkollisionen [Typy 
zranění u tragicky postižených spolujezdců po kolizi zadní části osobního auta].  
In: Archiv für Kriminologie. - 209, 2002, č. 5-6, s. 138 - 146, 4 obr., lit. 17.  
Bylo vyhodnoceno 5 případů této kolize, při kterých bylo usmrceno 9 cestujících (5 řidičů a 4 
osoby na předních sedadlech). Popis všech typických rysů vnějších i vnitřních zranění. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028690 - ANAL 029777 
SCHELTER, Kurt 
Die Europäische Union als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts - eine 
Herausforderung für Polizei und Justiz [Evropská unie jako prostor svobody, bezpečnosti a 
práva - výzva pro policii a justici].  
In: Deutsche Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 2, s. 4 - 6.  
Po teroristickém útoku z 11. září 2001 se drasticky změnila bezpečnostní politika směrem k 
jejímu ofenzivnímu prosazování. Hlavní směr vývoje bezpečnostní politiky: zlepšit efektivitu 
ochrany vnějších hranic EU, zvýšení úlohy Europolu a zlepšení jeho spolupráce s  národními 
policiemi. Evropská trestní justice musí dosáhnout užší spolupráce v boji s organizovanou 
kriminalitou a terorismem. Vše nasvědčuje tomu, že skutečně dochází k razantnímu 
prosazování ochrany vnitřní bezpečnosti zemí EU. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028699 - ANAL 029488 
WEHNER, F. - BENZ, D. - WEHNER, H.-D. 
Tödliche Inhalation von Butan-Propan-Gas [Smrtelná inhalace propan-butanu].  
In: Archiv für Kriminologie. - 209, 2002, č. 5-6, s. 165 - 168, 1 obr., lit. 11.  
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Smrtelné inhalace propan-butanem jsou vzácné, ačkoliv mladí lidé tento způsob poměrně 
často používají za účelem vyvolání halucinací. Tato možnost by tedy měla být brána v úvahu 
při všech nevyjasněných případech úmrtí mladistvých. Chemicko-toxikologické analýzy, 
zvláště mozkové tkáně, plic a jater, jsou v takových případech jednoznačné. Naopak 
makroskopické a histologické nálezy nelze specifikovat. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
 

POLITIKA 
 
028512 - ANAL 029681 
Amok běží Německem: Po tragédii v Erfurtu se debatuje o šílených střelcích.  
In: Respekt. - 13, 2002, č. 19, s. 11.  
Vražedný útok v Erfurtu 26.4.2002 vyvolal v Německu rozsáhlou debatu o "amerikanizaci 
německých poměrů" ve smyslu opakovaného rizika tzv. šílených střelců. Problematika držení 
zbraní, násilí ve sdělovacích prostředcích apod., to vše se stalo i volebním argumentem. 
Hledání východisek. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028513 - ANAL 029682 
BRABEC, Jan 
Tiché drama lichvy : V Ústí nad Labem odsoudili vyděrače.  
In: Respekt. - 13, 2002, č. 19, s. 8.  
Ústí nad Labem  
Tíživá situace romských komunit. Na příkladu z Ústí nad Labem autor popisuje vznik 
závislosti na lichvářích, nevšímavost veřejné správy a policie k tomuto jevu. Teprve zásah 
organizace Člověk v tísni umožnil stíhání a odsouzení lichvářů a vyděračů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028541 - ANAL 029708 
PIETRAS, Jindřich 
Média a válka : Role médií při konstrukci obrazu nepřítele a legitimizaci války jako sociálního 
kontinua.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 5, s. 8 - 10.  
Role sdělovacích prostředků v životě jednotlivců a společnosti roste. Představují klíčové 
propojení mezi občany a vládnoucími politiky a zároveň je politické dění jimi definováno. 
Média jako součást násilí a jeho původce, např. média jako podněcovatelé rozdílů mezi 
skupinami uvnitř státu. Legitimizace a glorifikace násilí a války. Vytváření "obrazu nepřítele". 
Úloha státu. Nebezpečnost propojení médií se strukturami státní byrokracie, 
zmanipulovatelnost pro politické účely. Novým aktérem je v současnosti internet, který 
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nepodléhá omezením a je nemanipulovatelný. Jeho dostupnost je ale podmíněna 
ekonomickými faktory. Odpovědnost médií za reprodukováno různých identit ("my" versus 
"oni") a za budování pocitu univerzálního morálního závazku a odpovědnosti lidí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028684 - ANAL 029771 
ŘEZANKOVÁ, Ivona 
Revoluce a právo.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 6, s. 42 - 43.  
Rec. na : Revolution und Recht [sborník] : Systemtransformation und 
Verfassungsentwicklung in der Tschechischen und Slowakischen Republik. - Frankfurt am 
Main : Peter Lang, 2000. - 502 s. 
Problematika změn v politické a právní oblasti po pádu komunismu na příkladě ČR a SR. 
Výchozí situace, vývoj právní oblasti po roce 1989, česká a slovenská ústava, legislativa, 
formování státních orgánů a veřejné správy, politická kultura. Dvojí standardy při posuzování 
obou států v rámci rozšíření EU jako základní problém vývoje celoevropské ústavní státnosti. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028683 - ANAL 029770 
ŠAFRÁNEK, Ladislav 
K otázce "suverenity" ve světle přistoupení k Evropské unii.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002., č. 6, s. 35 - 37.  
Definice státní suverenity jako nezávislosti státní moci na jakékoli jiné moci uvnitř i vně hranic 
státu. Obecně je vyjádřena výlučným monopolem výkonu státní správy i tzv. legálního násilí 
na daném území. Suverenita vnitřní a vnější. Suverenita odvozená a autonomní. EU a idea 
"sdílené suverenity". 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028543 - ANAL 029710 
ŠKOPEC, Robert 
NATO, EÚ, Višegrádska štvorka a konflikty informačnej éry.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 5, s. 13 - 15, lit. 4.  
Digitální informace se stala nejúčinnějším prostředkem zásahu proti protivníkovi - informační 
válka. Předstih USA před evropskými strukturami a NATO v této oblasti. Vytváření nových 
bezpečnostních priorit a vztahů (preference vztahů USA - Rusko - Čína před USA - NATO). 
Roztříštěnost evropské bezpečnostní politiky a její neujasněnost. Politika zemí V 4. Hledání 
východisek. 
CZ - sla: PA: bh/2002 
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028544 - ANAL 029711 
ŠTĚRBOVÁ, Pavla 
Globalizace a vzdělávací politika v Evropské unii.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 5, s. 20 - 23.  
Význam vzdělávací a odborné přípravy. Evropské kulturní hodnoty a evropská integrace. 
Důraz na morální a kulturní dimenzi vzdělávání. Nutnost komunikace. Ekonomické podmínky 
a informační společnost. Strategické vzdělávací cíle EU. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028511 - ANAL 029680 
ŠVEHLA, Marek 
Vrazi přijdou do ráje : Palestina se ztrácí v bludném kruhu násilí.  
In: Respekt. - 13, 2002, č. 19, s. 13 - 15, 1 mp, 3 fot.  
Vztahy Izraele a Palestiny. Příčiny a motivace teroristických útoků na straně jedné a 
vojenských zásahů na straně druhé. Vzájemné obviňování a radikalizace poměrů i názorů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028682 - ANAL 029769 
TESAŘ, Filip 
Korupce, bolest Balkánu.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 6, s. 26 - 30.  
Po bezpečnostní stabilizaci Balkánu vystupuje do popředí problematika ekonomického 
rozvoje, která je v této oblasti úzce vázána na zahraniční pomoc (tzv. Marshallův plán pro 
Balkán) a ohrožována korupcí. Pokus o definici korupce. Balkánský klientelismus a 
protekcionismus a jejich kořeny - nátlakové zájmové skupiny, nepotismus. Současné 
postkomunistické elity. Perspektivy vývoje. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028545 - ANAL 029712 
VOŠTINÁR, Peter 
Írska republikánska armáda - Severné Írsko.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 5, s. 23 - 24.  
Kořeny severoirského problému. Úsilí o sjednocení Irska - rozdělení irské společnosti: 
republikáni (katolíci) a unionisté (protestanti). Konflikty mezi oběma komunitami. Vývoj IRA a 
unionistických organizací. Teroristické útoky obou stran. Odzbrojení IRA a její rozštěpení 
(Pravá Ira). Radikalizace unionistů. 
CZ - sla: PA: bh/2002 
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028581 - ANAL 029727 
ZÁRUBA, Viktor - STUCHLÍK, Jan 
Rozšiřovat se bude : Ví se, kdy i jak, nejasné zůstává, za kolik.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 26, s. 24 - 25.  
Vrcholná schůzka EU v Seville. Hlavními body programu byla problematika rozšiřování EU a 
otázky s tím spojené (zemědělská politika, rozpočtová politika). Druhým bodem programu 
bylo přistěhovalectví a omezení jeho nelegálních forem. Prosazení racionálního přístupu. 
Připojena poznámka komentující průběh zasedání v Seville (spory mezi Francií a 
Německem). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028542 - ANAL 029709 
ZBOŘIL, Zdeněk 
Komunikace v mezinárodních vztazích.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 5, s. 11 - 13.  
Komunikace v mezinárodní politice a její typy. Historické kořeny této komunikace a její 
současná podoba. Odpor vůči nahodilosti a neurčitosti, podléhání stereotypům. Komunikační 
strategie ČR vůči EU a jiným státům. Strnulost modelů zpravodajských relací. Škodlivost 
těchto stereotypů a jednostranného vidění světa. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 
028687 - ANAL 029774 
AMLER, Volker 
Was tun, wenn der Kollege die Seite wechselt ? [Co dělat, když kolega změní stranu?].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 5, s. 29, 31.  
Problematika kriminality policistů a jejího odhalování. Přetrvávající tradice falešné solidarity a 
zásady "špinavé prádlo se pere doma". Úloha inspekce při odhalování kriminality policistů a 
její prevenci. Daleko těžší než vlastní trestnou činnost policistů je např. odhalovat závislost 
na drogách či alkoholu apod. Zde falešné kamarádství a krytí kolegy nejvíce ztěžuje práci 
kontrolních orgánů či nadřízených velitelů. Pomocí v takových případech není tolerance a 
krytí kolegy. Žádný všelék na tuto problematiku však neexistuje. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028633 - ANAL 029475 
ANDERSON, G.S. - LITZENBERGER, R. - PLECAS, D. 
Physical evidence of police officer stress [Stres při práci policistů ].  
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In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 25, 2002, č. 2, 
s. 399 - 420, 8 tab., lit. 59.  
Zkoumání stresu a faktorů, které ovlivňují stres při práci policistů. Rozlišuje se fyzický a 
psycho-sociální stres. Výsledky výzkumu a diskuse. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028689 - ANAL 029776 
BECKSTEIN, Günther 
Europäische Polizeikooperation  - ein bedeutendes Feld der Inneren Sicherheit [Evropská 
policejní spolupráce - významná součást vnitřní bezpečnosti].  
In: Deutsches Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 2, s. 2 - 4.  
Stejně jako jsou globalizovány různé oblasti života společnosti, tak je zapotřebí globalizovat i 
problematiku vnitřní bezpečnosti. Ta už není pouze problémem daného státu, ale závisí na 
mezinárodní spolupráci a součinnosti bezpečnostní složek Evropy. Odráží se tak reakce  na 
internacionalizaci a globalizaci kriminality, především organizované. Zejména policejní 
spolupráce je záležitostí dvoustranných dohod (jako příklad je uváděna dohoda o spolupráci 
mezi bavorskou a českou policií) a mezinárodních dohod a institucí (Europol, Schengenská 
dohoda). Právě Europol a Schengenská dohoda hrají hlavní úlohu v tomto procesu. Formy 
spolupráce a překonávání obtíží. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028656 - ANAL 029483 
DISCHINGER, Todd 
Are You Perpetuating Report Writing Chaos? [Udržujete tradici chaotických policejních zpráv 
?].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 5, s. 46 - 48, 1 foto.  
Neefektivní a nesouvislé policejní zprávy jsou častým jevem. Zprávy musí být jasné, stručné, 
úplné, konkrétní, objektivní a gramaticky správné. Efektivní psaní začíná již na policejní 
akademii a pokračuje při práci v terénu. Policisté by měli mít k dispozici příručku, která 
pojednává o psaní policejních zpráv. Praktické pokyny, jak zabránit chaotickým zprávám. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028679 - ANAL 029766 
FÜLLGRABE, Uwe 
In gewaltsamen Konflikten spielt das Geschlecht keine Rolle [Během násilných konfliktů 
nehraje pohlaví žádnou roli].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 4, s. 15 - 22, 2 fot., lit 7.  
Násilí vůči policistům nebo naopak nutnost použít násilných forem policejního zásahu proti 
občanům z hlediska zasahujících smíšených policejních týmů (muži i ženy). Rizika spojená s 
násilnými konflikty. Rizika, která podstupují zasahující policisté. Základní chyby, jichž se 
policisté při podobných akcích dopouštějí (nepočítání s násilím, podcenění opatrnosti, 
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hazardérství apod.). Cílená provokace ze strany pachatele. Reakce policistek a policistů jsou 
při násilných konfliktech stejné. Prevence neadekvátních reakcí tkví především v kvalitním 
výcviku (doporučení tzv. výcvikových her a cvičné vytváření modelových situací). 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028621 - ANAL 029463 
GABBIDON, Shaun L. 
A Preliminary Study of Black American Security Executives [Předběžná studie provedená u 
černých Američanů, zaměstnaných v bezpečnostních službách].  
In: Security Journal. - 15, 2002, č. 3, s. 47 - 57, 8 obr., lit. 24.  
Průzkum byl proveden formou otázek, které byly zaslány mezinárodní organizaci, která 
sdružuje černé Američany, zaměstnané ve výkonné sféře bezpečnostních služeb. Byli 
dotázáni, proč si vybrali toto povolání a jak jsou s ním osobně spokojeni. Výsledky ukázaly, 
že spokojenost se zaměstnáním je poměrně vysoká, ale téměř polovina dotázaných má 
pocit, že jejich etnický původ má negativní dopad na hodnocení jejich práce. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028614 - ANAL 029309 
HERZOGOVÁ, Zuzana 
Etické principy policejní práce.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, květen, s. 7 - 15.  
Etické principy policejní práce. Příprava etického kodexu policisty ČR v souladu s 
doporučením Rady Evropy. Výčet nejnaléhavějších etických problémů policejní práce dnes. 
Charakteristika policejní profese. Zdůvodnění etických principů a norem chování policistů. 
Povinnost policistů dodržovat zákony, přijmout plnou odpovědnost za své chování a 
dodržovat disciplínu. Zásady chování policistů ke kolegům a na veřejnosti. Jak normy 
chování řeší problém konzumace alkoholu a legálních drog policisty. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028631 - ANAL 029473 
JACKSON, Arrick - LYON, Alynna 
Policing after ethnic conflict. Culture, democratic policing, politics and the public [Policie a 
etnické konflikty. Policejní kultura, demokracie a činnost policie, policie a veřejnost].  
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and 
Management. - 25, 2002, č. 2, s. 221 - 241, lit. 67.  
Úloha policie v současném světě. Základní čtyři faktory, které určují činnost policie v 
současné mezinárodní situaci. 1) demokracie ve vztahu k policejní činnosti, 2) policejní 
kultura, 3) politická situace ve vztahu k policejní činnosti, 4) vzájemný vztah policie a 
veřejnosti. Studie zkoumá tyto faktory a jejich důležitost pro reformu policie v některých 
zemích. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
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028649 - ANAL 029482 
MILGRAM, Donna 
Recruiting Women to Policing: Practical Strategies That Work [Získávání žen pro policejní 
služby. Praktické strategie, které fungují].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 4, s. 23 - 29, 3 obr., lit. 2.  
Získávání žen pro policii pomocí různých sdělovacích prostředků, např. tisku, televize, 
internetu. Taktika, zásady a strategie tohoto náboru nových členů. Jak přizpůsobit tuto 
strategii místním podmínkám. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028558 - ANAL 029457 
NATHUSIUS, Ingo 
Polizei in der Tschechischen Republik : Vom sozialistischen Kontrollinstrument zur 
modernen Verbrechensbekämpfung [Policie v České republice. Od socialistického nástroje 
kontroly k modernímu potírání zločinu].  
In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 5, s. 312 - 317.  
Německý žurnalista, který již léta působí v České republice, si všímá současných nedostatků 
v organizaci a řízení české policie a zaměřuje se zvláště na kulturu a psychologii policejní 
činnosti. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028578 - ANAL 029724 
RYSKOVÁ, Světlana 
Kudy chodí peníze.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 27, s. 18 - 19.  
Logistika peněz (zpracování hotovosti, bezpečná přeprava, přepočítávání bankovek a mincí, 
atd.) je důležitou specifickou činností bezpečnostní agentury - příklad společnosti Group 4 
Securitas. Postup zpracování hotovosti, kontrolní mechanismy, příprava přepravy. technické 
vybavení přepravních vozů, speciální kufry na přepravu hotovosti, bezpečnostní opatření. 
Prevence přepadení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028662 - ANAL 029484 
SANCHEZ, Tom 
Cops Mentoring Kids [Policisté jako instruktoři dětí].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 6, s. 60, lit. 2.  
Policejní oddělení na Floridě má více než 50 zaměstnanců, kteří pracují jako instruktoři 
mládeže. S tímto programem jsou velmi dobré zkušenosti. Mladí lidé, kteří se těchto akcí 
pravidelně zúčastňují, mají mnohem menší absenci ve škole, jsou méně náchylní k užívání 
drog a alkoholu a méně se angažují v násilné kriminalitě. Často se jedná o děti uvězněných 
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rodičů, kteří potřebují emocionální podporu. Vzájemný vztah instruktorů a mladistvých. Výběr 
kvalifikovaných instruktorů. Financování těchto programů.  
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028529 - ANAL 029450 
SCHULZ, Dorothy M. 
Law Enforcement Leaders: A Survey of Women Police Chiefs in the United States [Ženy ve 
funkci náčelníků policie. Přehled současné situace ve Spojených státech].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 3, s. 25 - 28, 2 tab., lit. 5.  
Statistické údaje, počet žen ve funkcích policejních náčelníků. Typy a rozloha policejních 
rajónů, ve kterých působí ženy ve funkcích náčelníků. Věk, rasa a národnost policistek. 
Jejich vzdělání a výcvik. Počet let ve službě. Výkon funkce a postup ve službě. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028632 - ANAL 029474 
SIGLER, Robert T. - JOHNSON, Ida M. 
Reporting violent acts to the police. A difference by race [Hlášení násilných činů policii. Úloha 
rasy].  
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 25, 2002, č. 2, 
s. 274 - 293, 8 tab., lit. 34.  
Příslušníci národnostních menšin - zvláště těch, které jsou dány rasou - mají k policii menší 
důvěru a domnívají se, že policie menšiny diskriminuje. Postoj veřejnosti k policii by se mohl 
zlepšit dnes tak často propagovanou metodou, zvanou community policing. Výzkum v 
americkém státě Alabama ukázal, že příslušníci rasových menšin se poměrně málokdy 
obracejí na policii s udáním o násilné kriminalitě. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028663 - ANAL 029485 
VOEGTLIN, Gene - HORNE, Jennifer 
IACP Testifies on Security of Driver's Licenses [IACP testuje platnost řidičských průkazů].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 6, s. 8.  
Mezinárodní asociace náčelníků policie (IACP) testuje americké řidičské průkazy, protože 
některé z nich byly vystaveny bez řádného ověření totožnosti žadatele. V některých 
amerických státech se vyžadují podrobné údaje o žadateli, v jiných státech panuje naopak 
velmi laxní přístup. Tuto politiku je třeba sjednotit a zavést přísnější tresty v případě 
podvodu. 
USA - eng: PA: jv/2002 
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028696 - ANAL 029783 
BELLE, Bernd 
Gemeinsames Zentrum der deutsch-französischen Polizei- und  Zollzusammenarbeit : Eine 
Zukunftswesende Form der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit [Společné 
centrum německo-francouzské policejní a celní spolupráce. Budoucí formy přeshraniční 
policejní spolupráce].  
In: Deutsche Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 2, s. 26 - 29, 1 schéma.  
Situace na německo-francouzské hranici v oblasti spolupráce z hlediska zajištění 
bezpečnosti, boje s kriminalitou, pašováním apod. Historický vývoj této spolupráce. Vznik a 
vývoj společného centra, jeho organizace, struktura, technické a personální zajištění. 
Výměna a šíření informací, využití telekomunikačních sítí, mobilních telefonů, problematika 
přepravy nebezpečných látek, pozorování a střežení hranice, atd. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028695 - ANAL 029782 
FEHÉRVÁRY, János 
MEPA und AEPC : Erfolgreiche Netzwerke im polizeilichen Bildungsbereich [MEPA a AECP. 
Úspěšná síť policejního vzdělávání].  
In: Deutsche Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 2, s. 21 - 26, 1 schéma.  
Evropská policejní akademie (CEPOL) a vznik MEPA - Středoevropské policejní akademie. 
Síť MEPA, její organizace, struktura, činnost. Spolupráce s dalšími policejními vzdělávacími 
institucemi. Význam pro boj s kriminalitou, přednosti a nedostatky MEPA. Organizace AECP 
(Sdružení evropských policejních akademií), její poslání, struktura, význam a předpokládaný 
vývoj. Vztah k MEPA a CEPOL. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028692 - ANAL 029779 
HEGEL, Rolf 
Europol Vision 2002 : Die rasante Entwicklung der europäischen Polizeibehörde [Europol - 
vize 2002. Rychlý vývoj evropského policejního úřadu].  
In: Deutsche Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 2, s. 12 - 15, 4 tab.  
Europol a jeho současné úkoly při potírání kriminality, terorismu, boje s drogami atd. Europol, 
základní etapy jeho vzniku a vývoje. Grafické znázornění jeho struktury a rozsahu jeho 
úkolů. Výhled do budoucna a jeho úkoly.  
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028690 - ANAL 029777 
SCHELTER, Kurt 
Die Europäische Union als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts - eine 
Herausforderung für Polizei und Justiz [Evropská unie jako prostor svobody, bezpečnosti a 
práva - výzva pro policii a justici].  
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In: Deutsche Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 2, s. 4 - 6.  
Po teroristickém útoku z 11. září 2001 se drasticky změnila bezpečnostní politika směrem k 
jejímu ofenzivnímu prosazování. Hlavní směr vývoje bezpečnostní politiky: zlepšit efektivitu 
ochrany vnějších hranic EU, zvýšení úlohy Europolu a zlepšení jeho spolupráce s národními 
policiemi. Evropská trestní justice musí dosáhnout užší spolupráce v boji s organizovanou 
kriminalitou a terorismem. Vše nasvědčuje tomu, že skutečně dochází k razantnímu 
prosazování ochrany vnitřní bezpečnosti zemí EU. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028698 - ANAL 029785 
WACHE, Eckerhardt 
Polizeiliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit - Beispiel: Deutschland - Polen : 
Internationalisierung von Polizeiarbeit [ Příklad policejní přeshraniční spolupráce: Německo - 
Polsko. Internacionalizace policejní práce].  
In: Deutsche Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 2, s. 30 - 32.  
Přehled vývoje spolupráce německé a polské policie při ochraně hranic, vnitřní bezpečnosti, 
stíhání mezinárodní a organizované kriminality. Formy spolupráce. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028693 - ANAL 029780 
WEITEMEIER, Ingmar 
Grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung nach Öffnung der Ostgrenzen und im 
Vorfeld der EU-Osterweiterung : EU-Osterweiterung unter dem Aspekt der Europäsierung 
von Polizeiarbeit [Hranice překračující boj s kriminalitou po otevření východní hranice a těsně 
před rozšířením EU na východ. Východní rozšíření EU z hlediska europeizace policejní 
práce].  
In: Deutsche Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 2, s. 15 - 18.  
Německo je z hlediska ekonomické úrovně a geografické polohy cílovou zemí migrantů a 
azylantů. Lze předpokládat, že po rozšíření hranic EU na východ zesílí i příliv kriminálních 
živlů. Již dnes je v Německu velmi živá a významná problematika organizované mezinárodní 
kriminality i kriminality cizinců-jednotlivců. Internacionalizace kriminality vyžaduje i 
internacionalizaci boje s ní. Europol a jeho působení. Základní teze vývoje kriminality dnes a 
prognóza jejího vývoje po rozšíření EU. Charakter středo- a východoevropské kriminální 
populace působící v Německu (převaděčství, obchod s drogami a jejich pašování, hazardní 
hry). Nové úkoly policie při prevenci a potírání kriminality. Předpoklady zajištění vnitřní 
bezpečnosti ze strany EU, kandidátských států a Německa. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028685 - ANAL 029772 
WERRIES, Joachim - DIETT, Rainer 
Diversionstag als Antwort auf steigende Jugendkriminalität ["Den odklonu" jako odpověď na 
stoupající kriminalitu mládeže].  
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In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 5, s. 6 - 8, 3 obr.  
Wuppertal (NORDHEIM-WESTPHALLEN)  Kriminalita mládeže stále stoupá, podezřelí z 
trestných činů jsou stále mladší a jejich brutalita větší. Diskuse o možnostech tento trend 
zastavit, když dosavadní strategie boje s kriminalitou mládeže se zdají být neúčinné. V 
německém Wuppertalu policejní prezidium zkouší novou strategii možného postupu 
prevence kriminality a jejího potírání. Zahrnuje spolupráci všech zainteresovaných složek 
(policie, justice, společenské organizace, veřejná správa, školy) a je zaměřena především na 
zeslabování kriminogenních faktorů a alternativní způsoby řešení kriminality mládeže. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028697 - ANAL 029784 
WINTER, Volker - SCHLICHT, Wolfgang 
Internationale grenzpolizeiliche Zusammenarbeit im Ostseeraum [Mezinárodní přeshraniční 
spolupráce baltských států].  
In: Deutsche Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 2, s. 32 - 34, 1 schéma, 1 foto  
Organizace Ostseerat (CBSS - Concil of the Baltic Sea States) a její organizační struktura. 
Jejím úkolem je především boj proti organizované kriminalitě (Task Force on Organized 
Crime). Zahrnuje skupinu expertů, spolupráci v oblasti justice, speciální vyšetřování, 
výcvikové a jiné zvláštní formy spolupráce. Operativní prostředky a základy CBSS a jeho 
Task Force. Formy spolupráce. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028694 - ANAL 029781 
ZIMMERMANN, Hans Martin 
Die Europäische Polizeiakademie - CEPOL : Unverzichtbarer Bestandteil eines 
europäischen Bildungssystems der Polizei [Evropská policejní akademie - CEPOL /EPA/. 
Nedílná součást evropského policejního vzdělávacího systému].  
In: Deutsche Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 2, s. 18 - 21, lit. 10.  
Na internacionalizaci a globalizaci kriminality reagují bezpečnostní instituce a orgány 
internacionalizací kvalifikační přípravy policistů, vytvářením mezinárodních policejních 
institucí zajišťujících jednotný výcvik a vzdělávání policejních odborníků, včetně 
nevojenského krizového managementu. Vývoj vzdělávacích institucí a jejich struktura. Vznik 
CEPOL, jejích pracovních skupin (např. TREVI), obsah vzdělávacích programů, kooperace s 
národními policejními akademiemi. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
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PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 
028534 - ANAL 029702 
ARNOLD, Rainer 
Německo a evropská integrace.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 6, s. 5 - 7.  
Historický vývoj požadavku znovusjednocení Německa po roce 1949. Rozdílné postavení 
NDR a NSR. Politický cíl evropské integrace a Německo. Mezinárodní souvislosti sjednocení 
Německa a důsledky pro mezinárodní vztahy a evropskou integraci. Pokr. v dalším čísle. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028535 - ANAL 029703 
ARNOLD, Rainer 
Aktuální otázky reformy Evropské unie - k pracím Evropského konventu. 
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 6, s. 10 - 13.  
Neúspěch při naplňování smlouvy z Nice (negativní postoj Irska) a vznikání tzv. Evropského 
konventu jako dalšího kroku v reformě EU. Reformní proces v EU a rozšiřování EU na 
východ. Jednotlivé okruhy reforem a budoucnost Charty základních práv EU z Nice. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028524 - ANAL 029693 
BARTOŇ, Michal 
Svoboda projevu, právo na kritiku a ochrana osobnostních práv.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 5, s. 16 - 20.  
Formulace práva na svobodu projevu a jeho případného omezení v Listině základních práv a 
svobod a v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Ochrana 
osobnostních práv v právním řádu ČR. Svoboda projevu a tzv. hranice akceptovatelné 
kritiky: kritika osob veřejně činných, meze svobody projevu a kritérium pravdivosti informací, 
hranice přípustné kritiky ve vztahu k její formě. Meze oprávněné kritiky v rozhodnutích 
Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028504 - ANAL 029673 
DRÁPAL, Ljubomír 
Příprava jednání a projednání věci samé ve sporném řízení před soudem prvního stupně po 
novele Občanského soudního řádu.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 5, mimoř. příl. s. 1 - 32.  
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Zákonem č. 30/2000 Sb., byla podstatně změněna právní úprava postupu soudu prvního 
stupně při přípravě jednání a při jednání samém. Co je přípravou jednání a její formální 
stránka (bezvadnost žaloby, zkoumání věcné a místní příslušnosti), platební rozkaz, vlastní 
příprava, prostředky a metody přípravy. Jednání o věci samé: nařízení jednání, jeho 
veřejnost, průběh jednání, koncentrace řízení, odročení a skončení jednání, vyhlášení 
rozhodnutí. Přechodná ustanovení novely Občanského soudního řádu ve vztahu k řízení v 
prvním stupni. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028501 - ANAL 029277 
FRUMAROVÁ, Kateřina 
K reformě správního trestání.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 5, s. 4 - 8.  
Právní úprava správního trestání, nezbytnost její reformy, její základní a zásadní problémy. 
Návrh na rozlišování pouze tří druhů správních deliktů za účelem zjednodušení členění 
správně právní odpovědnosti. Otázky a problémy, které bude nutno řešit při úvahách o 
reformě správního práva trestního ve vztahu k sankcím a jejich ukládání. Jak by měl vypadat 
nový zákon o správním trestání, který má předložit ministr vnitra do konce r. 2002. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028523 - ANAL 029692 
FRUMAROVÁ, Kateřina 
Veřejné sbírky.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 5, s. 13 - 16.  
Financování veřejně prospěšných cílů formou veřejných sbírek. Předchozí právní úprava 
podle zákona č. 37/1973 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nová právní úprava zákonem č. 
117/2001 Sb. komplexně a přehledně celou problematiku upravuje. Pojem veřejná sbírka, 
kdo je oprávněn ji konat (právnické osoby), postupy před zahájením sbírky a během jejího 
konání, ukončení sbírky. Kontrola a případné sankce, daňové aspekty. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028503 - ANAL 029672 
GLÜCKSELIG, Richard 
Průlom do právní autonomie obchodních společností.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 5, s. 219 - 223.  
Srovnání právní úpravy pojetí podnikatelských subjektů jako právnických osob v právu USA 
a v právu kontinentálním - ČR. Doktrína průlomu do právní autonomie v právním systému 
USA a závěry pro českou teorii a praxi. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028518 - ANAL 029687 
KEPÁKOVÁ, Jana - KOLDOVSKÝ, Ludvík 
Průmyslové a jiné duševní vlastnictví.  
In: Obchodní právo. - 11, 2002, č. 3, s. 42 - 44, lit. 1.  
Vymezení základních termínů z oblasti duševního a průmyslového vlastnictví. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028505 - ANAL 029674 
KOVALÍK, Jan 
Vrah měl dost času : Třináct let za ubodání kvůli barvě pleti.  
In: Respekt. - 13, 2002, č. 14, s. 4.  
Svitavy  
Rasová vražda ve Svitavách. Osobnost pachatele. Nedbalost policie při vyšetřování. Soudní 
řízení a rozsudek. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028528 - ANAL 029697 
MRÁZEK, Josef 
Tzv. sudetoněmecká otázka a poválečné dekrety prezidenta republiky.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 5, příl s. 1 - 8.  
Oživení sporů o tzv. Benešovy dekrety a poválečný odsun Němců z ČR. Česko-německá 
deklarace o vzájemných vztazích z 21. ledna 1997. K právní závaznosti Postupimské 
dohody. Názory právní nauky v Německu, základní ustanovení o odsunu, pokusy chápat 
Postupimskou dohodu jako pouze dohodu politickou. Pojetí tzv. "práva na vlast" - obsah 
pojmu, vztah k mezinárodnímu právu. Problematika státního občanství odsunutých osob. 
Německá terminologie: vyhnání a vyhnanci. Majetkoprávní nároky odsunutých osob. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028527 - ANAL 029696 
PUDIL, Jaroslav 
Odnímání a vracení řidičských oprávnění.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 5, s. 37 - 38.  
Dnem 1.1.2001 přešla na obecní úřady státní správa ve věcech provozu na pozemních 
komunikacích. Oprávnění odnímat řidičské průkazy tak přešel z Policie ČR na okresní úřady. 
Slabiny tohoto řešení a praktická aplikace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. Potřeba jeho novelizace. 
CZ - cze: PA: bh/2002 

 31 



028526 - ANAL 029695 
RICHTER, Jaromír 
Kraje a krajské zřízení.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 5, s. 32 - 33.  
Reforma veřejné správy v ČR a opětné zřízení krajů jako územně samosprávných celků. 
Státněprávní kraje a samosprávné kraje. Kraje jako regiony. Současné krajské a regionální 
zřízení v ČR je nepřehledné a nesouměřitelné, právní úprava je nejednotná. Nutnost 
reforem. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028506 - ANAL 029675 
SPURNÝ, Jaroslav 
Konec narkomanů v Čechách : Poslanci odhlasovali kriminál za chválení drogy.  
In: Respekt. - 13, 2002, č. 14, s. 4.  
Novela trestního zákona zavádí zpřísněnou trestnost propagace drog. Nepoužitelnost této 
úpravy v praxi - nutnost prokázání úmyslu navádění k užívání drog. Zároveň nebezpečí 
snadného zneužití k možné účelové represi. Dosavadní policejní a soudní praxe. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028533 - ANAL 029701 
ŠIŠKOVÁ, Naděžda 
Lidská práva v intencích acquis communautaire.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 6, s. 1 - 5.  
Podstata lidských práv a základní terminologie. Lidská práva a základní práva - vymezení, 
diferenciace. Generace lidských práv - základní etapy vývoje od 18. století. Nově se 
utvářející tzv. práva čtvrté generace a jejich místo v acquis communautaire. Prameny 
lidských práv v EU: primární právo, sekundární legislativa, konstantní judikatura Evropského 
soudního dvora a obecné zásady právní, akty sui generis. Mezinárodněprávní instrumenty 
ochrany lidských práv. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028502 - ANAL 029671 
VONDRUŠKA, František 
K přípustnosti zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu ve světle novely 
trestního řádu účinné od 1. ledna 2002.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 5, s. 215 - 219.  
Uplatnění institutu zadržení podezřelé osoby podle §76 odst. 1 TrŘ policejním orgánem, je-li 
ve věci konáno zkrácené přípravné řízení. Možnost policisty zadržet osobu podezřelou z 
trestného činu, která byla přistižena na místě činu či bezprostředně poté, buď postupem 
podle uvedeného ustanovení trestního řádu, nebo má policista postupovat podle §76 odst. 2 
TrŘ, což by zpochybňovalo postavení policisty jako oprávněného orgánu a vyvolává i 
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pochybnosti o tom, jak má policista postupovat v případě, kdy jde o zadržení osoby 
podezřelé ze spáchání trestného činu, pro který nelze zásadně obviněného vzít do vazby, 
neboť tomu brání omezení uvedená v §68 odst. 2 TrŘ. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028536 - ANAL 029704 
ARNOLD, Rainer 
Implementace rozhodnutí německého ústavního soudu.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 6, s. 14 - 15.  
Zvyšování významu ústavního soudnictví zejména v oblasti ochrany lidských práv. 
Naplňování rozhodnutí ústavního soudu, jejich účinky a realizace. Autorita rozhodnutí 
ústavního soudu a jejich akceptace řádnými soudy, státními orgány a jinými ústavními 
orgány. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028553 - ANAL 029717 
BERKA, Martin 
Počátek běhu lhůty ke skončení zkráceného přípravného řízení.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 5, s. 142 - 145.  
Okamžik doručení trestního oznámení či jiného podnětu nejsou jedinými skutečnostmi pro 
založení běhu zákonné lhůty ke skončení přípravného trestního řízení. Z toho pak vyplývají 
pro praxi některé problémy (předčasné vyhotovování záznamu a sdělení obvinění). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028560 - ANAL 029278 
ČENTÉŠ, Jozef - PALKOVIČ, Jaroslav - ŠTOFFOVÁ, Zuzana 
Trestná odpovednosť právnických osob v slovinskom právnom poriadku.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 5, s. 8 - 12.  
Slovinská právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob. Zákon o odpovědnosti 
právnických osob za trestné činy - podmínky trestní odpovědnosti, tresty, bezpečnostní 
opatření, promlčení, vztah zákona o odpovědnosti právnických osob za trestné činy a 
trestního zákona, procesní ustanovení, zastupování právnické osoby a řízení před soudem. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028537 - ANAL 029705 
HAJN, Petr 
Nekomerční reklama a právo.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 6, s. 258 - 263.  
Co je nekomerční reklama. Rozdíl mezi "čistou" nekomerční reklamou a sponzoringem. 
Vztah k obchodnímu právu. Právní úpravy reklamy jako takové. Reklama výrobků a služeb 
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spojená s nekomerčním poselstvím. Reklama a zdroje pro neziskové projekty. Některé 
soudní spory a soudní rozhodnutí v této oblasti. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028561 - ANAL 029279 
KACAFÍRKOVÁ, Marcela 
Domácí násilí.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 5, s. 12 - 16.  
Autorka v první části článku objasňuje pojem domácího násilí, jeho typy, možné důsledky a 
všímá si některých statistických údajů, týkajících se této problematiky. Ve druhé části se 
zabývá především způsoby řešení domácího násilí, a to jednak na úrovni státních či 
nestátních orgánů, organizací a institucí, jednak praktickými návody pro oběti domácího 
násilí. Závěrečná část je věnována porovnání způsobů řešení problematiky domácího násilí 
v zahraničí a u nás, právním aspektům problematiky a úkolům naší legislativy v oblasti boje 
proti domácímu násilí. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028538 - ANAL 029706 
KADEČKA, Stanislav 
Právní předpisy obcí v druhém roce účinnosti zákona o obcích.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 6, s. 263 - 271.  
Právní předpisy obcí jako základních jednotek územní samosprávy nadále zůstávají trvalým 
problémem správního i ústavního práva a veřejnoprávní praxe. Stát a územní samospráva. 
Jednotlivci a územní samospráva. Ústavní základy obecní právotvorby v ČR. Dosavadní 
ústavněprávní judikatura o obecní právotvorbě, zejména o obecně závazných vyhláškách. 
Jednotlivé nálezy Ústavního soudu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028554 - ANAL 029717 
KOUŘIL, Ivo 
Nad rozhodováním odvolacího soudu.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 5, s. 145 - 148.  
Nová úprava opravného prostředku v tzv. velké novele trestního řádu. Způsob vyřízení 
opravného prostředku z hlediska posuzování jeho důvodnosti, z hlediska přípustných forem 
zasedání soudu při jeho vyřizování a z hlediska důsledků odvolacího řízení pro další řízení. 
Mimořádné opravné prostředky a jejich vztah k pravomocnému rozhodnutí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028539 - ANAL 029707 
KRAMERIUS, Petr 
K odpovědnosti lékaře za vedlejší účinky léků.  
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In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 6, s. 281 - 284.  
Od druhé poloviny 70. let 20. století u nás platí názor, že lékař (zdravotnické zařízení) 
odpovídá za neznámé i známé vedlejší účinky léků, které způsobily pacientovi újmu na 
zdraví. Lékař je chráněn, popř. se může vyvinit, prokáže-li, že postupoval lege artis. 
Charakter léků a jejich vedlejší účinky v právní úpravě občanského zákoníku. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028559 - ANAL 029458 
KRAPF, Gerd 
Audiovisuelle Zeugenvernehmung [Audiovizuální výslech svědka].  
In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 5, s. 309 - 311, lit. 6.  
V zájmu lepší ochrany svědků se v současném soudním přelíčení zavádí audiovizuální 
výslech svědků. Autor popisuje různé možnosti, které nabízí nahrávací technika a uvádí též 
nové poznatky ze zahraničí. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028556 - ANAL 029719 
MANDÁK, Václav 
Pojetí výpovědi obviněného v našem trestním řádu.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 5, s. 156 - 158.  
Výpověď obviněného i jiných osob (svědka, znalce) je v pojetí našeho trestního řádu ústním 
procesním úkonem. Písemná forma výpovědi není přípustná. Přípustné je pouze nahlížení 
do poznámek, což ale může soud odmítnout. Vzniká i otázka přípustnosti spolupůsobení 
obhájce při přípravě těchto poznámek. Vyslýchající orgán má právo požadovat na 
obviněném nahlédnutí do poznámek, ale nemůže mu je bez souhlasu obviněného odebrat či 
je zařadit do spisů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028562 - ANAL 029280 
REPÍK, Bohumil 
Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 5, s. 21 - 23.  
Pokračování z č. 1/2002. Trestní odpovědnost mladistvých, její úprava. Vliv Úmluvy na 
kriminalizaci a dekriminalizaci. Řešení případu šestnáctileté mentálně retardované chovanky 
v Holandsku, kterou pohlavně zneužil zeť ředitelky ústavu, kde byla umístěna. Mezery v 
zákoně pokud jde o trestně právní ochranu dětí. Úkoly a funkce státu. 
CZ - cze: PA: če/2002 
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028557 - ANAL 029456 
SOINÉ, Michael 
Strafbarkeit von Kinderpornografie im Internet [Trestnost dětské pornografie na Internetu].  
In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 4, s. 218 - 227, lit. 118.  
Sexuální zneužívání dětí a pedofilie jakožto náměty, které využívají autoři pornografické 
literatury. Přehled současných německých trestněprávních předpisů, které mají zabránit 
šíření zmíněné literatury na Internetu. Autor článku upozorňuje také na mezery v těchto 
předpisech, které by měli zákonodárci co nejdříve napravit. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028551 - ANAL 029714 
VÁLKOVÁ, Helena 
Proč byla reforma trestního soudnictví ve věcech mládeže oddálena a jaké byly její cíle.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 5, s. 135 - 138.  
Důvody vyřazení vládního návrhu zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a 
soudnictví ve věcech mládeže z jednání Parlamentu. Časový harmonogram prací na návrhu 
zákona. Sporné otázky vyvolávající největší diskusi: stanovení věku trestní odpovědnosti, 
odlišnost trestů u dospívajících a dospělých delikventů, problematika tzv. mladých dospělých 
(18 - 20 let), povaha a výslednost ukládaných sankcí a opatření a jejich financování, 
problematika odpovědnosti rodiny a společnosti za delikventní jednání dětí a mladistvých. 
Evropský kontext navrhovaného zákona. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028550 - ANAL 029713 
VANTUCH, Pavel 
Právo na obhajobu v předsoudní fázi trestního řízení po 1. 1. 2002.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 5, s. 129 - 135.  
Novela trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) diferencuje předsoudní fázi trestního řízení v 
závislosti na tzv. typové společenské nebezpečnosti deliktu: zkrácené trestní řízení; 
vyšetřování, které se koná o věcech, o nichž je příslušný rozhodovat okresní soud, což jsou 
méně závažné trestné činy, a krajský soud (nejzávažnější trestné činy). Z hlediska práva na 
obhajobu vznikají otázky, zda ve srovnání s předchozí právní úpravou se jedná o rozšíření 
práv obhajoby, či o jejich zúžení, nebo zda zkrácené přípravné řízení je či není návratem k 
objasňování přečinů, jaká jsou práva zadrženého na obhajobu před 1. lednem 2002 a po 
něm. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028552 - ANAL 029715 
VONDRUŠKA, František 
K účinkům usnesení o zahájení trestního stíhání podle §160 odst. 1 TrŘ, ve znění novely 
účinné od 1. ledna 2002.  
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In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 5, s. 138 - 142.  
Rozdílnost názorů na účinky usnesení o zahájení trestního stíhání: osoba se stává 
obviněným již okamžikem vydání tohoto usnesení policejním orgánem, nebo se jím stává až 
po doručení tohoto usnesení? Novela zcela jednoznačně dává za pravdu názoru, že sdělit 
obvinění lze jedině tak, že se obviněnému tato skutečnost opravdu sdělí, tedy že se tato 
osoba doví o tom, že je stíhána jako osoba obviněná. Některé sporné problémy vyplývající z 
praxe. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028580 - ANAL 029726 
ALESINA, Alberto - ANGELONI, Ignazio 
O vyváženosti evropské ústavy.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 26, s. 22.  
Problematika kompetencí a funkcí vlád mezi EU a vlády jednotlivých zemí. Centralizace a 
decentralizace kompetencí. Oblasti vhodné pro centralizaci (měna, obrana, hospodářská 
soutěž, společný trh, zahraniční politika) a pro decentralizaci (daně, kultura, školství). Možný 
příklad historické zkušenosti USA. Současný stav EU z hlediska vývoje evropské ústavy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028590 - ANAL 029292 
FALBR, Richard 
K důchodové reformě.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 4, s. 9 - 11.  
Hlavní problémy v základním důchodovém pojištění, obsažené v závěrečné zprávě Dočasné 
komise pro důchodovou reformu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vyjádření R. Falbra 
k otázce doplňkového (zaměstnaneckého) důchodového pojištění a poukázání na některé 
nedostatky existujícího systému penzijního připojištění. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028569 - ANAL 029460 
HENHAM, Ralph 
Further Evidence on the Significance of Plea in the Crown Court [ Další důkaz o důležitosti 
obhajoby u Korunního soudu].  
In: Howard Journal of Criminal Justice. - 41, 2002, č. 2, s. 151 - 166, 4 tab., lit. 35.  
Obhajoba u britského Korunního soudu a její vliv na konečný výsledek soudního přelíčení. 
Zpracováno ve statistických přehledech.  
GBR - eng: PA: jv/2002 
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028573 - ANAL 029288 
HOLUB, Jan 
Nástin polemiky o možnosti a znacích evropské ústavy.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 3, s. 261 - 275.  
Diskutována otázka evropské ústavy a to nejen v souvislosti reforem, které Unii čekají, ale i 
proto, že politikové cítí ztrátu apelu evropské myšlenky na většinu populace. Nutnost 
rozlišování dvou rovin: roviny politické a roviny právní. Smyslem článku je načrtnout spor o 
to, zda EU má již dnes ústavu v materiálním smyslu. Znaky ústav, které v EU nejsou. 
Zpochybnění těchto kritérií. Některé znaky tradičních ústav, které v EU obsaženy jsou. 
Evropská ústava de lege ferenda, otázka nynější potřebnosti ústavy. Hlavní rysy ústavy.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028601 - ANAL 029296 
HURDÍK, Jan 
Soukromé právo na prahu třetího tisíciletí.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 5, s. 527 - 543.  
Vývoj soukromého práva v posledním desetiletí - změny obsahu a systémového uspořádání. 
Připravované legislativní změny. Hodnocení současného stavu soukromého práva, nutnost 
harmonizace českého soukromého práva s právem EU. Změny společenských vztahů jako 
důsledek modernity, její hlavní rysy. Modernita a tendence  vývoje zásad soukromého práva. 
Modernita a strukturální změny soukromoprávních vztahů.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028589 - ANAL 029291 
JAROŠOVÁ, Marta 
Změny v nemocenském pojištění.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 3, s. 11 - 12.  
Ve druhém pololetí r. 2001 byly schváleny některé právní předpisy, které mají vliv na výpočet 
dávek nemocenského pojištění. Uvedeny změny v nemocenském pojištění, platné od 
1.1.2002. Příklad výpočtu dávek nemocenského pojištění.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028592 - ANAL 029294 
Kolokvium o správním trestání.  
In: Správní právo. - 35, 2002, č. 1, s. 1 - 44.  
Příspěvky některých autorů kolokvia, které se konalo 5. prosince 2001 a bylo zaměřeno na 
aktuální problémy správního trestání. Příspěvky se týkaly ústavního zakotvení a historických 
aspektů správního trestání, některých otázek reformy správního trestání, věcného záměru 
zákona o správním trestání, hranic mezi trestným činem a správním deliktem, deliktní 
odpovědnosti právnických osob, cílů správy a správních trestů, správního 
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nebo soudního projednání správních deliktů, trestní odpovědnosti právnických osob, návrhu 
nové koncepce správního trestání apod. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028582 - ANAL 029728 
MICHAL, Jiří - KUNŠTEK, Martin 
Nové uspořádání, nebo chaos?  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 26, s. 32 - 33.  
Prosazení druhé etapy reformy veřejné správy v ČR, přestože problémy první etapy nebyly 
dořešeny. Dosavadní zkušenosti s reformou. Finanční náklady na ni. Personální otázky. 
Problematika veřejnoprávní smlouvy a postavení nově pověřených obcí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028587 - ANAL 029289 
PIKNA, Bohumil 
Specifické instrumenty právní a věcné aproximace v oblastech justice a vnitřních věcí.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 4, s. 422 - 435.  
Specifické instrumenty aproximace českého práva s právem EU v oblasti justice a vnitřních 
věcí. Dokumenty s požadavky na akceptaci acquis. Dokumenty typu soft law (měkké právo). 
Mezinárodní smlouvy k bezpečnostní problematice. Úmluvy třetího pilíře. Úmluvy v rámci tzv. 
evropské politické spolupráce. Vládní dokumenty k problematice vnitřní bezpečnosti. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028591 - ANAL 029293 
RYBA, Jan 
Státní sociální podpora z pohledu soudní praxe.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 4, s. 11 - 15.  
K některým sociálním dávkám nazvaným státní sociální podpora, které jsou poskytovány z 
prostředků státního rozpočtu orgány státní správy. Podrobněji k přídavku na dítě, k 
posuzování výše příjmu tzv. společně posuzované osoby a k příspěvku na bydlení. K 
soudnímu přezkoumávání správních rozhodnutí o dávkách státní sociální podpory. K 
přechodným ustanovením novel zákona o státní sociální podpoře a k problematice přeplatků 
na dávkách státní sociální podpory. K splnění podmínky osobní a celodenní řádné péče o 
dítě pro účely rodičovského příspěvku. Závěr. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028602 - ANAL 029297 
TELEC, Ivo 
Právní principy a některé jiné věci.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 6, s. 621 - 633.  
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Vysvětlení pojmu právní principy a právo. Právní dobro právního státu. Právní doktrína "one 
right answer" a globalizace dobra. Právovědná otázka výkladová, otázka pramenů práva a 
právní princip svrchovanosti zákona. Úloha právní vědy, princip odpovědnosti. Závěr. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028600 - ANAL 029295 
TOMÁŠEK, Michal 
Právní podmínky zapojení České republiky do evropské měnové unie.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 5, s. 501 - 526.  
Autor článku se zabývá právními předpoklady pro zapojení ČR do evropské měnové unie. 
Hodnotí nominální a reálná kritéria pro vstup země do této měnové unie. Základní právní 
nástroje hospodářské konvergence mezi členskými zeměmi EU - regulace rozpočtového 
schodku a regulace veřejné zadluženosti. Institucionální ustanovení ve smyslu právních 
podmínek pro zapojení do měnové unie. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028563 - ANAL 029459 
VALETTE, Delphine 
AIDS Behind Bars: Prisoner's Rights Guillotined [AIDS za mřížemi. Porušování práv vězňů].  
In: Howard Journal of Criminal Justice. - 41, 2002, č. 2, s. 107 - 122, lit. 31.  
Evropská dohoda o lidských právech (ECHR) a její využití při zajišťování práv vězňů, 
zejména v souvislosti s chorobou AIDS. Práva vězně jakožto lidská práva. Testování HIV ve 
věznicích. Porušování práv vězně. Odepření adekvátní lékařské péče. Závěr. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028588 - ANAL 029290 
VOŘÍŠEK, Vladimír 
Zákon o důchodovém pojištění a míra použitelnosti dřívějších předpisů. 
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 3, s. 5 - 11.  
Porovnání dikce dvou druhů přechodných ustanovení Zákona o důchodovém pojištění (před 
1. lednem 1996 a ke dni 31. Prosince 1995). Přehled předpisů použitelných při aplikaci 
prvkových přechodných ustanovení (týkají se prvků rozhodných pro vznik nároku na důchod 
nebo jeho výši, tedy doby důchodového pojištění, náhradní doby důchodového pojištění, 
vyměřovaného základu a vyloučených dob). Shrnutí prvkových přechodných ustanovení. 
Dávková přechodná ustanovení.  
CZ - cze: PA: če/2002 
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028564 - ANAL 029281 
Zásada nediskriminace v právu Evropské unie.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, duben, s. 1 - 3.  
Cíl publikací, vydávaných v ČR k řešení uvedené problematiky. Význam Amsterodamské 
smlouvy, která nabyla účinnosti 1.5.1999. Základní cíle Evropských společenství, mj. princip 
rovnosti pohlaví. Povinnost členských států aplikovat metodu genderového mainstreamingu 
ve všech činnostech Společenství. Články Amsterodamské smlouvy, mající stěžejní význam 
ve vývoji principu rovnosti mužů a žen. Nové  antidiskriminační směrnice. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028609 - ANAL 029304 
BERKA, Jiří 
Podvod, pojistný podvod a úvěrový podvod v českém trestním právu.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 6, s. 12 - 15.  
Podvodná jednání v obchodní, finanční a bankovní sféře, jejich řešení podle českého 
trestního práva. Objasnění pojmu bezpráví a trestní bezpráví. Zmíněn návrh tzv. "Corpus 
Iuris", který je vnímán jako nárys budoucí evropské trestněprávní normy, která se v této chvíli 
omezuje pouze na ochranu tzv. finančních zájmů Evropských společenství. Rekapitulace 
některých aspektů kodifikace nových skutkových podstat pojistného a úvěrového podvodu, 
kterou přinesla novela trestního zákona č. 253/1997 Sb. Klady a nedostatky kodifikace. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028603 - ANAL 029298 
BUREŠOVÁ, Jana 
Pojem soukromé právo.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 7, s. 769 - 784.  
Historický vývoj dualismu práva. Pojem práva soukromého a jeho odlišení od práva 
veřejného. Současné otázky soukromého práva.   
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028607 - ANAL 029302 
COUFAL, Petr 
K problematice zadržené osoby podezřelé ze spáchání trestného činu ve zkráceném 
přípravném řízení.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 6, s. 2 - 6.  
Autor se zabývá problémem, který dosud vyvolává odlišné právní názory prakticky u všech 
orgánů činných v trestním řízení. Jedná se o aplikaci ustanovení §76 odst. 1 trestního řádu o 
zadržení osoby podezřelé, a to především u bagatelních trestných činů. Právní argumentace 
dvou odlišných stanovisek k postupu státních zástupců i  soudců u 
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konkrétních spáchaných trestných činů v Jihomoravském kraji. V závěru konstatováno, že i 
ve zkráceném přípravném řízení, byť je konáno o trestném činu, na který zákon stanoví trest 
odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dva, resp. tři roky odnětí svobody, lze 
aplikovat §76 odst. 1 Trestního řádu o zadržení osoby podezřelé. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028637 - ANAL 029479 
DHAMI, Mandeep K. 
Do Bail Information Schemes Really Affect Bail Decisions? [Ovlivňují záruková informační 
schémata rozhodnutí soudu o zárukách ?].  
In: Howard Journal of Criminal Justice. - 41, 2002, č. 3, s. 245 - 262, 3 obr., 2 tab., lit. 42.  
Zárukové informační schéma shromažďuje a poskytuje informace o vztahu komunity 
obžalovaného k soudu. Tato schémata se vždy ukázala jako efektivní, ale nebylo možno 
zabránit případným nepřesnostem. Zde je na hypotetickém případu zkoumán vliv komunity 
obžalovaného na rozhodnutí soudu o kauci. Bylo zjištěno, že tato schémata nemají 
významný vliv na rozhodnutí, avšak posilují důvěru k nim. Závěr a diskuse.  
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028606 - ANAL 029301 
JEŽEK, Vladimír 
K nahlížení do spisu v přípravném řízení trestním při rozhodování soudu.  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 3, s. 49 - 52.  
K nahlížení do spisu v přípravném řízení trestním, různá praxe soudů i soudců. Reakce 
autora na článek Z. Žďárského, publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 11/2001 pod 
názvem "K nahlížení do spisu  v přípravném řízení trestním".  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028642 - ANAL 029735 
KNÖTIG, Petr 
Agenti mají nastoupit proti korupci.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 74, s. 3, 1 tab.  
Nejvyšší státní zastupitelství navrhuje k potlačování korupce a k jejímu odhalování využít 
agenty pro řízenou provokaci. Statistika stíhaných za úplatky v ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028620 - ANAL 029462 
LAMMICH, Siegfried 
Die neuen russischen Geldwäschebestimmungen : Erläuterungen zum neuen Wortlaut des 
Art.174 StGB [Nová ruská ustanovení týkající se praní peněz. Vysvětlivky k novému znění 
článku 174 trestního zákoníka].  
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In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 6, s.363 - 365.   
Dodatky k zákonu o praní peněz vstoupily v platnost 1. února 2002. Podrobný komentář k 
změnám, které přinášejí. Porovnání s dřívějším ustanovením. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028639 - ANAL 029481 
MAPLE, Terry 
Child Passenger Safety and The Kansas Highway Patrol [Bezpečnost dětských pasažérů na 
silnicích a dálniční hlídka v Kansasu].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 7, s. 47 - 50, 3 obr., lit. 8.  
Rozsáhlá opatření pro větší bezpečnost dětských pasažérů. Tento systém vyvinula dálniční 
hlídka v Kansasu (KHP). Nedostatky v legislativě. Statistika dětských obětí při dopravních 
nehodách. Speciální policejní instruktáž pro děti. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028604 - ANAL 029299 
MATEJKA, Ján - CHUM, Václav 
K právní úpravě elektronického podpisu.  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 3, s. 27 - 41.  
Systematický výklad nejdůležitějších otázek současné právní úpravy elektronického 
podepisování. Význam podpisu v soukromoprávních vztazích. K právní úpravě 
elektronického podepisování. Pojem a druhy elektronického podpisu. Pojem a druhy 
poskytovatelů certifikačních služeb a jejich částí. Elektronický versus vlastnoruční podpis. 
Nedostatky zákona o elektronickém podpisu, jehož řada ustanovení zůstává v řadě aspektů 
neslučitelná s právem Evropských společenství. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028640 - ANAL 029733 
ROŠKOT, Jiří 
Dětské vojáky-zabijáky straší noční můry.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 71, s. 10.  
Podle údajů OSN je dnes ve světě víc než 300000 dětí mladších 18 let, které byly zpravidla 
násilím naverbovány do opozičních gueril nebo i do vládních vojsk. Jsou oběťmi i pachateli 
brutálního násilí, fungují jako lidské detektory min, jsou nasazovány do prvních linií bojů  
apod. Je mezi nimi i značný počet dívek, nebo i dětí mladších 10 let. Mladiství vojáci jsou 
přitom nasazováni do bojů i ve vyspělých demokratických zemích (válka o Falklandy nebo 
válka v Perském zálivu). Snaha OSN zamezit tomuto jevu, přijaté konvence a jejich omezení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028610 - ANAL 029305 
SCHELLE, Karel 
Konference na téma "Trestní právo pohledem posledních novel".  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 6, s. 16 . 
Akce: Trestní právo pohledem posledních novel [Konference]. Brno (ČR) , 30.01.2002.  
Autor, rektor VŠ K. Engliše v Brně, informuje o obsahu vědecké konference "Trestní právo 
pohledem posledních novel", uspořádané dne 30. ledna 2002. Uvádí jména referujících a 
problematiku, kterou se ve svých vystoupeních zabývali. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028605 - ANAL 029300 
SOKOL, Tomáš 
Ještě k elektronickému dokumentu.  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 3, s. 42 - 46.  
Důsledky zákona o elektronickém podpisu v oblasti civilního procesu. Výhrady autora článku 
k některým ustanovením občanského zákoníku. Elektronický podpis jako důkaz u soudu.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028612 - ANAL 029307 
ŠČERBA, Filip 
Metody činnosti Probační a mediační služby.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 6, s. 21 - 24.  
Probační a mediační služba jako celistvý a zákonem upravený orgán začala v ČR fungovat 
od 1.1.2001, kdy nabyl účinnosti zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě (dále 
jen "PMS"). Kompetence PMS, které jsou upraveny v §4 zákona o PMS. Průběh kontroly 
během zkušební doby. Institut dohledu podle novely trestního zákona č. 253/1997 Sb. 
Základní principy, kterými by se měli řídit úředníci Probační a mediační služby při výkonu 
dohledu. Pokračování v příštím čísle. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028618 - ANAL 029313 
ŠVÁB, Vladimír 
Přestupkové právo po 1. dubnu 2002.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, květen, s. 28 - 29.  
K podstatným změnám, ke kterým dochází od 1. dubna 2002 v přestupkovém právu. Určení 
nové hranice mezi přestupkem a trestným činem. Vyjmenovány nové přestupky, které zákon 
vytváří.  
CZ - cze: PA: če/2002 
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028608 - ANAL 029303 
ZEMAN, Petr 
Možnosti postihu projevů rasové nesnášenlivosti podle zákona o přestupcích . 
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 6, s. 6 - 11.  
Autor se v článku zaměřuje na možnosti, které přestupkové právo poskytuje k postihu 
projevů nesnášenlivosti, založené na příslušnosti k odlišnému etniku, rase nebo národnosti. 
Role přestupkového práva při postihu společensky nebezpečného jednání. Ochrana před 
projevy nesnášenlivosti vůči menšinám poskytovaná zákonem o přestupcích. Zhodnocení 
zákona o přestupcích z hlediska ochrany osob před rasově motivovanými útoky a projevy 
rasové diskriminace všech forem. Exkurs - antidiskriminační ustanovení v oblasti ochrany 
spotřebitele.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028672 - ANAL 029760 
Certifikace informačních systémů a popis bezpečnostní dokumentace pro malé informační 
systémy.  
In: Věstník Národního bezpečnostního úřadu. - 2002, č. 1, s. 36 - 53.  
Povinnost certifikace informačního systému k nakládání s utajovanými skutečnostmi. Žádost 
o provedení certifikace: popis účelu a rozsahu informačního systému, stupeň utajení, 
bezpečnostní provozní mód, identifikace dodavatele. Podklady pro provedení certifikace: 
analýza rizik, bezpečnostní politika organizace, návrh a testování bezpečnosti, bezpečnostní 
provozní dokumentace informačního systému, popis bezpečnosti vývojového prostředí. 
Agentury pro hodnocení bezpečnosti informačních technologií. Obsah bezpečnostní 
dokumentace: bezpečnostní politika, návrh bezpečnosti informačního provozu, bezpečnostní 
směrnice informačního systému.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028664 - ANAL 029753 
FILIP, Jan 
Volby do Poslanecké sněmovny a judikatura Ústavního soudu.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 6, s. 9 - 11.  
Soudní přezkum voleb v mezinárodním právu a v právním systému ČR. Volební systém, jeho 
podstata a základní charakter. Soudní kontrola voleb a její problémy. Ochrana subjektivního 
volebního práva. Základní judikatura Ústavního soudu ČR k problematice voleb. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028669 - ANAL 029757 
Fyzické osoby a přístup k utajovaným skutečnostem.  
In: Věstník Národního bezpečnostního úřadu. - 2002, č. 1, s. 4 - 6.  
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Základní metodika bezpečnostních prověrek v souvislosti s možností přístupu k utajovaným 
skutečnostem. Postup před provedením prověrky. Bezpečnostní dotazník a podkladové 
materiály. Spis k navrhované osobě. Vlastní bezpečnostní prověrky 1. - 4. stupně. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028644 - ANAL 029737 
GÖTZOVÁ, Jitka - PERKNEROVÁ, Kateřina 
Pro řízené provokace proti korupci i Gross.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 89, s. 1, 3, 1 tab.  
Korupce v ČR a její potírání. Postoje politiků. Návrh na využití tzv. řízené policejní provokace 
pro odhalování korupce a reakce na něj. V tabulce přehled trestných činů souvisejících s 
korupcí v oblasti veřejné správy. Návrhy na řešení, názory investorů z EU. Některé známé 
případy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028666 - ANAL 029755 
HORNÍK, Jiří 
Některé právní aspekty mezinárodní expresní letecké přepravy.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 7, s. 312 - 318.  
Expresní přepravu vesměs zajišťují specializované společnosti. Právní úprava (smlouva mezi 
přepravcem a odesilatelem, mezinárodní smlouvy) je upravena občanským a obchodním 
zákoníkem, popř. mezinárodním právem. Služba door-to-door. Vznik a rozsah odpovědnosti 
přepravce. Omezení odpovědnosti. Koncepce odpovědnosti a zavinění dopravce. Přepravní 
dokumenty. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028658 - ANAL 029749 
KADEŘÁVKOVÁ, Lenka 
Odborníci se přou o užití vězeňských trestů.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 168, s. 2.  
Probační a mediační služba ministerstva spravedlnosti. Systém alternativního trestání jako 
jedna z možností řešení přeplněnosti věznic i výše kriminality. Odklon od trestního řízení 
(narovnání, podmíněné zastavení trestního stíhání). Podmínky uplatnění odklonu. Jeho 
využívání v ČR a koncepce Probační a mediační služby ministerstva spravedlnosti. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028665 - ANAL 029754 
KYSELA, Jan - KÜHN, Zdeněk 
Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 7, s. 301 - 312.  
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Návrh ústavního zákona (euronovela Ústavy), jeho příprava a projednání. Jednotlivé typy 
procesních dopadů euronovely. Změny kompetencí Ústavního soudu (abstraktní kontrola 
ústavnosti právních předpisů, předběžný přezkum ústavnosti mezinárodních smluv). 
Aplikace a interpretace čl. 10 Ústavy - interpretace inkorporace mezinárodní smlouvy, možné 
varianty. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028680 - ANAL 029767 
MAREŠ, Miroslav - ŠEDO, Jakub 
Jak se volí v Evopě.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 6, s. 4 - 6, lit. 6.  
Stručný přehled základních volebních systémů v Evropě: většinové, poměrné, smíšené. 
Jejich základní charakteristiky, výhody a nevýhody. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028655 - ANAL 029747 
NOVOTNÝ, Jiří 
Stoupl počet nehod i mrtvých na silnicích.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 166, s. 11, 1 tab., 1 fot.  
Na silnicích ČR se letos zvýšily počty nehod i počty mrtvých, vzrostla i výše způsobených 
škod (statistiky). Nové právní normy platné od roku 2001 nemají dostatečnou účinnost. 
Změny v pravidlech silničního provozu jsou tedy nutné. Požadavky Autoklubu ČR a 
ministerstva dopravy a spojů. Zpřísnění sankcí, včetně razantního zvýšení pokut a zavedení 
bodového systému. Hlavní příčinou nehod je nekázeň a bezohlednost řidičů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028671 - ANAL 029759 
Pojem "informační systém" ve spojitosti se zákonem o ochraně utajovaných skutečností.  
In: Věstník Národního bezpečnostního úřadu. - 2002, č. 1, s. 34 - 35. 
Zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v 
informačních systémech, byl zaveden do právního systému ČR pojem informační systém. 
Nová právní úprava (zákon č. 101/2000 Sb.) již tento pojem neobsahuje, ale objevuje se v 
zákoně č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. NBÚ připravuje nový 
zákon o ochraně utajovaných skutečností, kde bude i uvedena definice pojmu komunikační a 
informační systém pro účely tohoto zákona. Vymezení termínu v navrhovaném zákoně.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028670 - ANAL 029758 
Postup při zajištění a provádění bezpečnostní prověrky organizací.  
In: Věstník Národního bezpečnostního úřadu. - 2002, č. 1, s. 18 - 21. 
Bezpečnostní prověrka organizace (fyzické i právnické osoby), která přichází do styku s 
utajovanými skutečnostmi. Žádost o bezpečnostní prověrku organizace. Bezpečnostní 
politika a projekt organizace. Bezpečnostní dotazník. Předání žádosti o vydání potvrzení na 
NBÚ. Povinnosti statutárního orgánu v této oblasti. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028651 - ANAL 029743 
Praní špinavých peněz je ode dneška trestné : Nové tresty i za nepravdivé neschopenky a 
kácení načerno.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 152, s. 3.  
Novela trestního zákona zavádí trestnost některých nových skutečností ve vztahu k 
poškozování životního prostředí, šíření toxikomanie, padělání lékařských zpráv, zneužívání 
médií k šíření rasové a etnické nenávisti, násilí, toxikomanie apod. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028667 - ANAL 029756 
SVÁČEK, Jan 
Proč je americká justice efektivnější než česká ?  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 7, s. 349 - 354.  
Autor seznamuje se strukturou a organizací amerického soudnictví, s jeho řízením, úkoly a 
činností. Postavení soudců, způsob jejich ustanovování, náplň práce. Spolupráce soudů a 
univerzit. Mediační, alternativní a preventivní programy. Navrhované teze, které by se mohly 
stát podkladem pro některé změny českého soudnictví - administrativní řízení soudů, 
osvobození soudců od administrativních činností, spolupráce s vysokými školami a 
nevládními neziskovými organizacemi. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028681 - ANAL 029768 
ŠMIHULA, Daniel 
Medzinárodné zmluvy v dejinách.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 6, s. 22 - 23.  
Pojmy mezinárodní smlouva a mezinárodní právo. Vztah mezinárodních smluv k suverenitě 
států. dějiny a vývoj mezinárodních smluv od starověku, fáze vývoje moderní diplomacie a 
výjimky z logiky vývoje (antická polis, středověký městský stát, katolická církev). 
CZ - sla: PA: bh/2002 
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028691 - ANAL 029778 
MÖLLERS, Martin H.W. - OOYEN, Robert Chr. van 
Europäisierung, Internationalisierung und Militarisierung von Polizeiaufgaben? : Die Erosion 
der Innere Sicherheit [Europeizace, internacionalizace a militarizace policejní činnosti ? 
Narušení vnitřní bezpečnosti].  
In: Deutsche Plozeiblatt. - 20, 2002, č. 2, s. 6 - 12.  
Po teroristickém útoku z 11. září 2001 se zvýraznila nutnost ochrany a prosazení tzv. 
evropské architektury vnitřní bezpečnosti. Základní články této architektury: Interpol, Bernský 
klub, Vídeňský klub, Skupina Pompidou, CELAD, TREVI, Schengenská dohoda a její 
informační systém SIS. Organizace zajišťující mezinárodní a nadnárodní spolupráci pro 
zajištění vnitřní bezpečnosti EU: Europol, OLAF, Eurojust, vytváření evropské justiční sítě. 
Stírání rozdílů mezi zajištěním vnitřní a vnější bezpečnosti. Vytvoření WEU (= ZEU - 
Západoevropská unie), její spolupráce s NATO a úloha jejích ozbrojených jednotek v bývalé 
Jugoslávii. Problematika boje proti terorismu - armáda, nebo policie? Ohrožení demokracie. 
Zápas o evropskou bezpečnost a jeho stíny. Německo a jeho úloha. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 
028516 - ANAL 029685 
DOBROVOLNÁ, Tamara 
Temné stíny měsíce lásky.  
In: Květy. - 2002, č. 20, s. 10 - 11, 3 grafy.  
Epidemiologie sebevražd v ČR - hlavní příčiny, způsoby, nejrizikovější věk a roční období. 
Největší počet sebevražd je v květnu, kdy vrcholí jarní deprese. Latence jevu. V tabulkách 
grafů jsou statistické údaje o počtu sebevražd za období 1996 - 2000, jejich skladby podle 
věku a indexy měsíčních počtů sebevražd.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028519 - ANAL 029688 
JANOTOVÁ, Helena 
Porušování etických norem v chování manažerů : Psychologické příčiny. 
In: Moderní řízení. - 37, 2002, č. 6, s. 7 - 8.  
Chování vrcholového managementu jako jedna z hlavních příčin úspěšnosti či neúspěšnosti 
podnikatelského subjektu. Příčiny selhání: subjektivní a objektivní. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028668 - ANAL 029486 
KNECHT, Thomas 
"Atypical Theft Offender" - ein brauchbares diagnostisches Konzept für die forensische 
Psychiatrie? [Případ netypických krádeží. Užitečná diagnostická koncepce pro soudní 
psychiatrii ?].  
In: Archiv für Kriminologie. - 209, 2002, č. 5-6, s. 129 - 137, lit. 21.  
Zpráva o delikventovi, který se dopustil několika krádeží. Jeho motivy však nelze vysvětlit 
obyčejnou snahou po obohacení. Zde se jedná o jakýsi komplex, který si žádá 
psychologického vysvětlení. Na druhé straně však nelze tento případ zařadit ani pod pojem 
kleptomanie. Pro tyto případy se v angloamerickém prostředí vytvořil nový pojem "případ 
netypických krádeží" (ATO), který je v tomto článku podrobně vysvětlen a diskutován. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028634 - ANAL 029476 
LIBERMAN, A.M. - BEST, S.R. - METZLER, T.J. - FAGAN, J.A. - WEISS, D.A. - MARMAR, 
C.R. 
Routine occupational stress and psychological distress in police [ Běžný pracovní stres a 
psychologické vyčerpání v práci policistů].   
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 25, 2002, č. 2, 
s. 421 - 439, 3 tab., lit. 56.  
Vztah mezi běžným pracovním stresem a psychologickým vyčerpáním byl zkoumán u 733 
policistů v 3 amerických městech v letech 1998 - 1999. Byly zkoumány též posttraumatické 
stresové symptomy. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028576 - ANAL 029722 
SKOŘEPA, Michal 
Psychologie proniká do ekonomie : [Část] 2. Máme mít radost, nebo se máme bát?  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 5, s. 272 - 274.  
Psychologické aspekty v ekonomických rozhodovacích modelech: vnímání - uvažování - 
rozhodování. Význam pronikání psychologických poznatků do ekonomie: přijímání nových 
poznatků z okolí - odvozování nových poznatků na základě poznatků již známých - volba 
mezi více možnostmi na základě jedincovy motivace. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 
 
028594 - ANAL 030201 
BODDINGTON, Craig 
Short Magnum Trifecta [Střelivo 7 mm Short Magnum Trifecta].  
In: Guns and Ammo. - 46, 2002, č. 1, s. 56 - 61, 6 obr.  
Testování a vlastnosti zkráceného střeliva do loveckých zbraní Winchester. Střelivo WSM 
(Winchester Short Magnum) v rážích .270 WSM, 7 mm WSM a .300 WSM. Výhody možnosti 
výběru a výsledky testů. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028595 - ANAL 030202 
CLAPP, Wiley 
The All-American .44 Magnum [Americké revolvery ráže .44 Magnum].  
In: Guns and Ammo. - 46, 2002, č. 1, s. 66 - 70, 9 obr.  
Revolvery S&W ráže .44 Magnum (11,2 mm). K založení firmy H. Smithem a D. Wessonem 
před 150 lety. Ukázka z produkce a nejnovějších výrobků. Základní a inovační konstrukční 
prvky a účinnost střelby těchto velkorážných revolverů. Používané střelivo. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028598 - ANAL 030205 
CLAPP, Wiley 
The Forgotten Forty-Fours [Již zapomínané revolvery ráže .44].  
In: Guns and Ammo. - 46, 2002, č. 2, s. 58 - 63, 7 obr.  
Historický přehled modelů revolverů vyráběných v USA v rážích .44 (.44-40, .449, .445). 
Ráže .44 odpovídá ráži 11,2 mm. Střelivo používané do těchto zbraní. Poznatky ze střelby a 
výsledky testů. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028599 - ANAL 030206 
JOHN, Jeff 
Springfield Armory XD Series [Pistole řady XD z produkce Springfield Armory].  
In: Guns and Ammo. - 46, 2002, č. 2, s. 75 - 79, 16 obr., 2 tab.  
Při vývoji pistolí Springfield řady XD pro střelivo 9 mm, .357 Sig a .40 S&W se vycházelo z 
konstrukčních prvků pistolí SIG Sauer P245, Glock 17 a Springfield Mil Spec 1911. 
Charakteristika řady XD (Extreme Duty). Specifikace pistolí, konstrukční detaily, materiály a 
základní parametry z balistiky při použití střeliva uvedených ráží. Vlastnosti při střelbě. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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028593 - ANAL 028200 
New for 2002 [Nové zbraně pro r. 2002].  
In: Guns and Ammo. - 46, 2002, č. 1, s. 50 - 53, 6 obr.  
Z nabídky ručních zbraní, střeliva a doplňků výzbroje na americkém trhu v r. 2002. Stručný 
popis vybraných modelů zbraní s uvedením jejich předností. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028596 - ANAL 030203 
SKELTON, Bart 
Entréprise Arms STG58 [Zbraně STG58 firmy Entréprise].  
In: Guns and Ammo. - 46, 2002, č. 1, s. 71 - 73, 5 obr.  
Samonabíjecí pušky a karabiny STG58 z produkce fy Entréprise v ráži .308 (7,62) v celkem 
9 modelech FN FAL. Stručně k historii vývoje poloautomatických zbraní FN FAL. Podrobně k 
modelům Carbine a Government s porovnáním obou modelů. Některé detaily včetně 
regulátoru samonabíjecího mechanismu.  
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028597 - ANAL 030204 
THOMPSON, Leroy 
Air Marshals In Training [Výcvik personálu odbavení a bezpečnosti letecké přepravy].  
In: Guns and Ammo. - 46, 2002, č. 2, s. 50 - 56, 11 obr.  
Americký program výcviku personálu letišť a osob zodpovědných za bezpečnost leteckého 
dopravy z hlediska zamezení teroristických akcí. Z uplatňované taktiky ochrany a 
protiteroristických zásahů. Používané zbraně, speciální střelivo a další vybavení. Výcvik ve 
střelbě a taktice a psychologii zneškodňování. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝSTROJ, VÝZBROJ 
 
028661 - ANAL 029752 
GUSTKE, Dietmar 
Sparkonzept : Kostengünstiger Einsatz von EMA im gewerblichen Bereich [Úsporný návrh. 
Levný prostředek ze systému EMA pro živnostníky].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 6, s. 30 - 31, 2 obr.  
EMA (Einbruchmeldeanlagen) - elektronický systém hlášení vloupání a jeho využití pro 
drobné provozovny. Je založen na stavebnicovém principu, což umožňuje výrazně snížit 
náklady na jeho pořízení. Další výhodou systému EMA je např. fakt, že bezpečnostní 
centrála, na niž je systém napojen, získává průběžně okamžitý obraz situace, což bere 
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pachateli vloupání výhodu časového náskoku před zásahem policie nebo bezpečnostní 
služby. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028584 - ANAL 029730 
KRAISS, Volker 
Nicht nur die Technik macht's : Gebäudesicherheit durch rechtzeitige Einbeziehung des 
Menschen [Ne všechno může zařídit technika. Bezpečnost budov zahrnuje i lidi].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 4, s. 30 - 33, 4 obr.  
Koncepce bezpečnosti budov, především velkých objektů s množstvím zaměstnanců. 
Vytváření bezpečnostní koncepce, analýza rizik. Technické prostředky zajišťování 
bezpečnosti jsou důležité, ale stejně důležitý je i lidský faktor, který hýbá právě nejslabším 
článkem v řetězci bezpečnostních opatření. Základní metodika koncepce zajištění 
bezpečnosti budov. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028586 - ANAL 029732 
KUPFER, Hans 
Schnell und geordnet : Sichere Evakuierung von Menschen im Brandfall  [Rychle a 
spořádaně. Bezpečná evakuace lidí v případě požáru].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 4, s. 44 - 45, 1 obr.  
Velkým problémem při požárech výškových budov nebo rozsáhlých objektů je evakuace lidí. 
Různé akustické varovné systémy, možnost jejich selhání, problematika falešných poplachů. 
Varovné elektroakustické systémy je vhodné doplnit slovními doporučeními a zprávami o 
situaci, nutných opatřeních apod. Některé varovné systémy, jejich technologie, zaváděcí 
standardy. Důležitost kvalitního a jednotného evropského standardu pro rychlou a 
bezpečnou evakuaci při požárním poplachu. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028585 - ANAL 029731 
MÜLLER, Jörg 
"Sesam, öffne Dich" : Modernes Patienten-Management und IT-Sicherheit [Sezame, otevři 
se! Moderní management péče o pacienty a informační bezpečnost].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 4, s. 36 - 37.  
Ve zdravotnictví je čím dále tím více osobních dat pacientů zpracováváno digitální technikou 
a uloženo v databankách. Důležitou součástí práce zdravotnického managementu je právě 
ochrana těchto citlivých údajů před únikem a zneužitím. Na příkladu nemocnice Červeného 
kříže ve Frankfurtu autor předkládá informaci o projektu bezpečného zajištění elektronických 
dat pacientů. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
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028583 - ANAL 029729 
NOLTE, Detlef - STÖLKEN, Uwe - THIES, Ove 
Polizeieinsatz optimieren : Livebilder von einer Bank zur Polizeizentrale aufschalten 
[Optimální spojení s policií. Přímý přenos z jedné banky do policejní centrály].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 3, s. 22 - 23.  
Rozhovor s "účastníky" projektu testování přímého videospojení policejní služebny s bankou. 
Přímé spojení a videosledování a monitorování situace v hamburské spořitelně (Hamburger 
Sparkasse, HASSA). Přínos pro bezpečnost a prevenci vandalismu, bankovních loupeží 
apod. Technické vybavení, financování, ochrana dat. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 
028525 - ANAL 029694 
NEDOROST, Libor - SOVÁK, Zdeněk 
Strážní služba v judikatuře soudů.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 5, s. 23 - 26.  
Výkon strážní služby lze charakterizovat jako plnění bojového úkolu v době míru. Střežení a 
obranu objektů ozbrojených sil ČR s v výzbrojí, technikou, municí, výbušninami a jiným 
dalším materiálem, a objektů zvláštní důležitosti, zabezpečují stráže, kterými jsou ozbrojené 
jednotky, strážní hlídky, ochranná směna, dozorčí orgány a směny obsluhy. Výběr strážní 
služby, velitel stráže, jeho zástupci a závodčí. Porušení povinnosti strážní služby. Kontrola 
strážní služby. Použití zbraně strážní službou. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028648 - ANAL 029741 
Přiláká summit NATO do Prahy teroristy ?Připr. Martin Zeman ; Rozhovor s: František 
Bublan.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 150, s. 1, 3.  
Praha  
Summit NATO v Praze (listopad 2002) a chystaná bezpečnostní opatření. Monitoring dění v 
různých sférách. Přísná opatření na hranicích, úkoly zpravodajských služeb, výcvik a 
nasazení speciálních jednotek policie (URNA) i ozbrojených sil (letadla NATO), spolupráce 
se zahraničím atd. Účelem všech opatření je minimalizace bezpečnostních rizik (zejména 
teroristických útoků) a zajištění bezpečnosti účastníků i obyvatel Prahy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028517 - ANAL 029686 
STOLÁR, Michal 
Vojenské letectvá Európy: Bulharsko.  
In: Letectví a kosmonautika. - 78, 2002, č. 11, s. 25 - 29, 1 mp, 1 tab., 10 obr.  
Vývoj, struktura a organizace bulharského vojenského letectva. Vybavení letckou technikou, 
letadly, základní výcvik pilotů. 
CZ - sla: PA: bh/2002 
 
 

RŮZNÉ 
 
028521 - ANAL 029690 
DITTRICH, Pavel 
Šetřením pracovního klimatu ke zlepšení komunikace ve firmě.  
In: Moderní řízení. - 37, 2002, č. 6, s. 53 - 54.  
Šetření tzv. pracovního klimatu jako jedna z hlavních metod zlepšování pracovního výkonu 
jednotlivců i celých týmů. Metody šetření a jeho výstupy. Zkušenosti z praxe. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028522 - ANAL 029691 
DOBIÁŠOVÁ, Zuzana 
Grafologie v personalistice.  
In: Moderní řízení. - 37, 2002, č. 6, s. 55 - 57.  
Využívání grafologie při výběru a zařazování zaměstnanců. Výhody grafologie. Praktický 
výběr zaměstnanců na základě grafologické analýzy: znaky nepoctivosti, odhalení skrytých 
vlastností. Výběr grafologa. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028636 - ANAL 029478 
DURNESCU, I. - LAZAR, C. - SHAW, R. 
Incidence and Characteristics of Rroma Men in Romanian Prisons [ Výskyt a charakteristika 
Romů v rumunských věznicích].  
In: Howard Journal of Criminal Justice. - 41, 2002, č. 3, s. 237 - 244, lit. 14.  
Výraz Rroma s dvěma r je označení etnických Romů v Rumunsku. Jinak se v angličtině 
používá slovo Roma nebo gypsy. Statistické údaje o početním zastoupení Romů v 
rumunských věznicích, jejich sociální a kulturní charakteristika a nejčastější druh jejich 
kriminality. Tato studie má usnadnit vypracování probačních služeb v Rumunsku a sociální 
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integraci trestaných Romů. Může být užitečná i pro další východoevropské země, v kterých 
žijí početné romské menšiny. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028678 - ANAL 029765 
GESTERKAMP, Thomas 
Neuanfang in den Geschlechterbeziehungen [Nový začátek ve vztazích mezi pohlavími].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 4, s. 14.  
Problematika genderu (vztahu mezi pohlavími) v jednáních oficiálních institucí, ženského 
hnutí apod. Termín Gender Mainsteaming. Úsilí o vyrovnání životních situací mužů a žen. 
nebezpečí inflace problému, některé iritující jevy (antimaskulinní feminismus). Stále 
dominující postavení mužů a z toho vyplývající snahy se pod různými záminkami vyhýbat 
řešení. Nutnost přizpůsobení světa nové situaci a posunu vztahu mezi pohlavími na 
rovnocennou úroveň. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028530 - ANAL 029698 
KANOVSKÝ, Martin 
O irelevanci sociobiologie : Ad J. Zrzavý, Vesmír 80, 625, 2001/11 a 81, 29, 2002/1.  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 4, s. 204 - 207, lit. 8.  
Polemika s články J. Zrzavého o biologické a sociologické interpretaci násilí a genocidy. 
Spor o vztah přírodních a společenských věd. Odpověď J. Zrzavého viz Vesmír 2002/4, 5. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028677 - ANAL 029764 
KOPP, Karl 
Von Fluchthelfern und Schleppern [O pomocnících při útěku a převaděčství].  
In: Deutche Polizei. - 51, 2002, č. 4, s. 8 - 10, 3 foto.  
Pomoc uprchlíkům a poskytování azylu jako integrální součást pomoci lidem. Politický 
kontext emigrace - situace v nacistickém Německu a mezinárodní pomoc utečencům. 
Situace v době studené války, kdy se naopak Německo stalo jednou z azylových zemí pro 
politické uprchlíky z východního bloku. Proměna situace v 90. letech - změna motivace 
emigrantů. Rozmach ilegálního přistěhovalectví a tím i obchodu s lidmi - migrace často 
spojená s kriminalitou, zapojení organizované kriminality. Boj proti pašování lidí a 
organizované kriminalitě hrozí přerůst v zánik dosavadní azylové politiky EU. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
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028622 - ANAL 029464 
POWELL, John H. 
Bringing Terrorism into the Strategic Debate: An Expanded Characterisation of Strategic 
Threats to Firms [Rozprava o terorismu v ekonomice. Faktory, které ohrožují obchodní 
strategii firem].  
In: Security Journal. - 15, 2002, č. 3, s. 21 - 35, 3 tab., 2 obr., lit. 29.  
Obchodní strategie britských firem. Čím jsou ohroženy firmy uvnitř a vně tržního systému. 
Firmy, které neberou v úvahu tato rizika, ohrožují svoji bezpečnost. Analýza exogenních a 
protizákonných faktorů, které ohrožují firmu. Porterův model pěti exogenních faktorů. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028532 - ANAL 029700 
SKOŘEPA, Michal 
Psychologie proniká do ekonomie : 1: Historické a metodologické poznámky.  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 4, s. 212 - 214.  
Styčné momenty psychologie a ekonomie. Návrat psychologických témat do ekonomie v 70. 
letech 20. století. Teorie rozhodování, psychologické metody ve zkoumání ekonomických 
jevů. Metodické rozdíly, odlišnosti psychologických a ekonomických experimentů. Pokr. v č. 
5. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028574 - ANAL 029720 
SOUSEDÍK, Stanislav 
Může táž propozice měnit pravdivostní hodnotu? Příspěvek k málo 
známé kapitole vývoje novověké logiky.  
In: Filosofický časopis. - 50, 2002, č. 2, s. 195 - 206.  
Vlastností výroků a propozic je, že jsou nositeli pravdivostní hodnoty. Ne vždy však výrok 
nebo propozice má tuto hodnotu nutně. Má ji jen kontingentně a může ji dokonce měnit. 
Vývoj tohoto problému v dějinách filozofie a logiky. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028575 - ANAL 029721 
ZRZAVÝ, Jan 
Homicida a genocida : pokus o vysvětlení : 2: Historie a sociobiologie.  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 5, s. 268 - 269.  
Pokr. z č. 4/2002. O vztahu společenských a přírodních věd, biologických kořenech násilí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 


