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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

030134 - ANAL 031355 

BKA - Herbsttagung : Teil 2 [Podzimní zasedání Spolkového kriminálního úřadu. 
Část 2].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 2, s. 18 - 19. 

Akce: Wirtschaftkriminalität und Korruption [zasedání BKA]. Wiesbaden 
(NĚMECKO), 19.11.2002-21.11.2002. BKA (Bundeskriminalamt) (NĚMECKO). 

 Pokračování z DP 2003/1 je zaměřeno především na problematiku korupce 
("peněženka jako místo činu") a její potírání. Nejčastější výskyt korupčního jednání, 
základní strategie boje s korupcí, použité prostředky. Neexistuje žádný jednotný 
recept zajišťující úspěšnost při potírání hospodářské kriminality a korupce. Postup 
proti nim proto musí být komplexní. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030215 - ANAL 030860 

BUREŠ, Radim 

Evropská síť pro prevenci kriminality .  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, leden, s. 4. 

 Informace o Evropské síti pro prevenci kriminality, k jejíž činnosti jsou kandidátské 
země přizvávány, ale nejsou plnými členy sítě. Za minulý rok se uskutečnily dvě 
akce, z nichž jedné se ČR zúčastnila. Uveden podrobný popis této akce.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030061 - ANAL 030842 

Domácí násilí.  

In: Tiskový servis odboru prevence kriminality MV. - 2002, říjen, s. 20. 

 Uvedeno deset hlavních poznatků vyplývajících z reprezentativního výzkumu 
agentury STEM mezi populací starší 15 let. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030040 - ANAL 029584 

HEINZ, Wolfgang 

Kinder- und Jugendkriminalität - ist der Strafgesetzgeber gefordert? [Kriminalita dětí 
a mlídeže. Je nutná reforma trestního zákona ?].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 114, 2002, č. 3, s. 519 - 583, 
7 tab., 8 grafů, lit. 128. 
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 Kriminalita dětí a mládeže, její rozsah, struktura a vývoj. Rozdělení podle věku, 
pohlaví, etnického původu. Možnosti prevence této kriminality. Reformy trestního 
zákona, eventuelní snížení věkové trestní hranice. Závěr. 

BRD - ger: jv/2003 

 

030038 - ANAL 030836 

HOLLE, Günter 

Fanatismus = Role agrese, nenávisti a ochoty k násilí.  

In: Tiskový servis Odboru  prevence kriminality MV. - 2002, září, s. 23 - 24. 

 Výňatek z knihy "Fanatismus" autora Güntera Holle. Porovnání a charakteristika 
fanatismu a fenoménu agrese a násilí. Agresivita fanatiků a její struktura.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030105 - ANAL 031335 

HRSTKOVÁ, Julie 

Obchody s naivitou.  

In: Ekonom. - 47, 2003, č. 7, s. 19 - 21. 

 Počet finančních podvodů ve světové ekonomice hrozivě narůstá. Vysoká latence 
jevu - podle odborníků oficiální odhady tvoří jen asi desetinu skutečného stavu. 
Princip podvodu, využívání padělaných dokumentů, bankovní podvody. Pachatelé a 
oběti. Organizovanost podvodných mafií. Prevence podvodů v obchodní a bankovní 
sféře. Připojen přehled typů podvodů páchaných prostřednictví internetu (falešná 
banka, falešný stát, e-mailové podvody, webjacking, crackers). 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030051 - ANAL 029585 

JAKOBS, Günther 

Gleichgültigkeit als dolus indirectus [Lhostejnost jako nepřímý úmysl ].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 114, 2002, č. 3, s. 584 - 599, 
lit. 51. 

 Případy, kdy pachatel ve své lhostejnosti neuvažuje o následcích svého jednání, nebo 
se spoléhá na to, že eventuelní následky nenastanou. Jak jsou tyto případy posuzovány 
v německém trestním právu. Případy, kdy se pachatel dopustí trestného činu z 
neznalosti. Rozbor těchto případů z psychologického a filozofického hlediska. 
Nepřímý úmysl (dolus indirectus) v trestním právu dříve a dnes. 

BRD - ger: PA: jv/2003 
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030120 - ANAL 031618 

KUEHNLE, Kristen 

Gay and Lesbian Victimization [Viktimizace homosexuálů a lesbiček].  

In: Criminal  justice and Behavior. - 30, 2003, č. 1, s. 85 - 96, lit. 32. 

 Incidenty a domácí násilí u sexuálně jinak orientovaných osob (homosexuálů a 
lesbiček). Článek sleduje reakce obětí takového násilí a okolnosti oznamování případů 
na policii a jinde (v souvislosti s poskytnutím ošetření apod.).  

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030278 - ANAL 031557 

NOVÁK, František 

Teorie je praktická (Od pojmu bezpečnost k součinnosti při šetření zaměstnaneckých 
podvodů).  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 1, s. 60 - 64. 

 Pojem bezpečnost. V novějších pojednáních zpracovaných v rámci výzkumných 
programů amerických univerzit je koncept chápán a formulován do podoby formální 
rovnice: Bezpečnost = funkce (Majetek, Hrozba, Ochránce). Zaměstnanecký podvod. 
Problém podvodu. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030059 - ANAL 030840 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Internetová kriminalita.  

In: Tiskový servis odboru prevence kriminality MV. - 2002, říjen, s. 10 - 14. 

 Autor na základě německých zkušeností rozebírá zneužívání internetové sítě k 
páchání různých druhů kriminality. Podle P. Wiedemanna k nim patří pornografie, 
oslavování a propagace násilí. politický extremismu, podvody, elektronický obchod a 
praní peněz, vydírání, sabotáže a špionáže, nekalá soutěž, loterie a hazardní hry, 
delikty proti právní úpravě léčiv a omamných látek, delikty proti autorskému právu, 
ublížení na zdraví a usmrcení aj. Policejněprávní možnosti boje s touto kriminalitou, 
problémy trestního stíhání. Mezinárodní spolupráce. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030039 - ANAL 030837 

Psychologické výzkumy krádeží v obchodech.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, září, s. 25 - 30. 

 Výňatek ze studie doc. PhDr. L. Čírtkové, CSc., který je věnován chování 
spotřebitelů z pohledu kriminální psychologie. Věnuje se "nestandardním" projevům 
spotřebitelů na místech prodeje, které zákon označuje výrazem krádež. Krádež jako  
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masový delikt. Typy pachatelů podle německých autorů Michalise a Wagnera 
(vývojový pachatel, příležitostný pachatel, recidivující pachatel, pachatel 
v ekonomické tísni, psychicky nemocný pachatel). 4 fáze myšlenkových pochodů 
svědků krádeže v obchodech. K problému reakce na krádež. Možnosti prevence. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030035 - ANAL 030833 

ŠNAJDROVÁ, hana 

Zasedání ministerské koordinační skupiny k příhraniční kriminalitě.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, září, s. 14 - 16. 

 Ve dnech 2. - 4. 09. 2002 se v Berlíně uskutečnilo první zasedání ministerské 
koordinační skupiny k otázkám příhraniční kriminality. Členy této skupiny jsou 
zástupci ČR, Polska a Německa. Cílem jednání bylo informovat se navzájem o 
aktivitách, které v rámci projektových skupin doposud proběhly a dohodnout se na 
společném postupu do budoucna. Konstatován pokles pokusů o nelegální překročení 
hranic do SRN. Vystoupení německého zástupce k problematice mravnostní 
kriminality. Příští setkání se uskuteční začátkem r. 2003 a organizovat jej bude česká 
strana. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030056 - ANAL 030839 

ŠNAJDROVÁ, Hana 

"Prevence a boj proti obchodování s lidmi - globální výzva pro 21. století".  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, říjen, s. 5 - 9. 

 Informace o konferenci, která se uskutečnila ve dnech 18. - 20. září 2002 v Bruselu a 
která byla doposud největší akcí věnovanou obchodování s lidmi. Konference 
reagovala na nutnost čelit boji proti obchodu s lidmi v podmínkách rozšiřující se 
Evropské unie. Zaměřila se na aktuální výzvy a tvorbu nové evropské politiky 
poskytující rámec pro boj proti obchodování s lidmi. Cíl konference. Obsah Bruselské 
deklarace přijaté na závěr jednání.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030034 - ANAL 030832 

Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2001.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, září, s. 1 - 13. 

 Na svém zasedání dne 10.7.2002 schválila vláda ČR usnesením č. 715 "Zprávu o 
problematice extremismu na území ČR v r. 2001". Publikovaný výňatek z této zprávy 
se zabývá extremismem a jeho vývojem na území ČR v r. 2001 a uvádí jednotlivé 
extremistické organizace registrované nebo usilující o registraci u MV. Patří k nim: 
Pravá alternativa, Vlastenecká fronta, Národní obec vlastenecká, Národní aliance,  
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Republikánská mládež, Republikáni Miroslava Sládka. Uvedeny aktivity těchto 
organizací v r. 2001. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030055 - ANAL 030838 

Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2001 

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, říjen, s. 1 - 3. 

 Pokračování z minulého čísla (září 2002). Výňatek z kapitoly Summit NATO v 
listopadu 2002 v Praze. Protesty proti summitu NATO v Praze. Rizika. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030252 - ANAL 030864 

FLECHTNEROVÁ, Jana 

Sexuální zneužívání zdravotně postižených.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, leden, s. 16 - 17.  

 Informace z celostátního semináře Sdružení zdravotně postižených ČR, které se 
konalo v Praze dne 9. prosince 2002 pod názvem "Ochrana zdravotně postižených 
před sexuálním zneužitím". Bylo konstatováno, že převážná část případů pohlavního 
zneužívání zůstává skrytá, obecně však lze konstatovat, že k pohlavnímu zneužívání 
dochází převážně uvnitř rodiny, a to ze strany nejbližšího příbuzného. Velkým 
problémem v ČR je selhávání prevence.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030262 - ANAL 031636 

GATTI, Umberto - TREMBLAY, Richard E. - LAROCQUE, Denis 

Civic Community and Juvenile Delinquency [Občanská společnost a delikvence 
mladistvých].  

In: British Journal of Criminology. - 43, 2003, č. 1, s. 22 - 40, 4 obr., 44 tab., lit. 24.  

 Všeobecně o kriminalitě mladistvých v návaznosti na občanskou společnost a 
sociální prostředí. Z výsledků testování delikvence mladistvých v italských regionech. 
Tabulky a přehledy z 90. (80. A 70.) let s komentářem. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030223 - ANAL 029599 

KNECHT, Thomas 

Stalking - eine moderne Erscheinungsform der Erotomanie? [Stalking - moderní 
forma erotomanie ?].  

In: Archiv für Kriminologie. - 211, 2003, č. 1-2, s. 1 - 8, lit. 14.  
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Stalking je systematické, excesivní, často agresivní obtěžování určité osoby, zpravidla 
opačného pohlaví. V poslední době se tento jev vyskytuje častěji, v mnoha případech 
jsou ohroženy prominentní osobnosti. Nejde však o jev typicky současný, byl 
studován a popsán pod pojmem erotomanie již v předešlých stoletích. V článku je 
popsán a diskutován případ mladého muže, který svou oběť pronásledoval výhradně 
formou telefonátů. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030266 - ANAL 031637 

O'DONNELL, Ian - O'SULLIVAN, Eoin 

The Politics of Intolerance-Irish Style [Politika netolerance v Irsku ].  

In: British Journal of Criminology. - 43, 2003, č. 1, s. 41 - 62, 5 obr., 4 tab., lit. 105.  

 K zavedení politiky policejní netolerance v Irsku a její výsledky (předpokládané i 
nenaplněné). Iniciací pro toto řešení byl dramatický nárůst kriminality ve 2. polovině 
90. let včetně případů vražd policistů i novinářů. Souběžná opatření k výstavbě 
věznic. Srovnávací tabulky s jinými státy. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

030224 - ANAL 029600 

KURY, M. - SKOPP, G. - MATTERN, R. 

Untersuchungen zu witterungsbedingten Einflüssen auf den Cannabinoidgehalt im 
Haar [Zkoumání vlivu povětrnostních podmínek na obsah cannabinoidu ve vlasech].  

In: Archiv für Kriminologie. - 211, 2003, č. 1-2, s. 9 - 18, 1 obr., 3 tab., lit. 28. 

 Vzorky vlasů obsahující tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) a 
cannabinol (CBN) byly zkoumány po dobu 8 týdnů. Byly vystaveny přirozenému 
slunečnímu záření i umělému záření, počítalo se i s různou vlhkostí vzduchu. Vliv 
všech těchto faktorů na obsah cannabinoidu ve vlasech. Výsledky, vyhodnocení a  
diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030182 - ANAL 029598 

PETERSON, J.L. - LIN, G. - HO, Monica - CHEN, Yingyu - GAENSSLEN, R.E. 

The Feasibility of External Blind DNA Proficiency Testing. II. Experience with 
Actual Blind Tests [Realizace externích namátkových testů spolehlivosti DNA. II. 
Zkušenosti se současnými testy].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 1, s. 32 - 40, 6 tab., lit. 6. 
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 Další zkušenosti s rozsáhlým programem testování DNA v amerických laboratořích. 
Koordinace výzkumu. Charakteristika jednotlivých laboratoří. Výsledky. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

030286 - ANAL 031802 

BUNGARDT, N. - OGBUIHI, S. - GROSS, T. - RITTNER, Ch. 

Aussergewöhnlicher Fall einer Tötung mit anschliessendem Suizid [ Neobvyklý 
případ zabití s následnou sebevraždou].  

In: Archiv für Kriminologie. - 211, 2003, č. 1-2, s. 33 - 41, 4 obr., lit. 20.  

 Tyto případy jsou v literatuře vzácné, zvláště jde-li o starší osoby. V tomto případě 
byla zabita žena ve věku 79 let třemi střelnými a dvěma bodnými ranami. Pachatelem 
byl její manžel (89 let), který se po činu oběsil kabelem televizní antény. Motivem 
mohla být sociální situace a deprese. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030285 - ANAL 031801 

DRIEVER, F. - DETTMEYER, R. - MADEA, B. 

Ungewöhnliche Verletzungslokalisation bei postmortalem Tierfrass unter der 
Bekleidung [Neobvyklá lokalizace zranění při posmrtném zásahu zvířete pod 
oděvem].  

In: Archiv für Kriminologie. - 211, 2003, č. 1-2, s. 27 - 32, 3 obr., lit. 20.  

 Žena ve věku 75 let byla nalezena ve svém bytě mrtva se značným zraněním levého 
stehna pod oděvem. Zranění bylo způsobeno 2 dni po smrti. Vzhledem k neobvyklé 
lokalizaci zranění vzniklo podezření na nepřirozenou smrt. Po pitvě a histologické 
zkoušce bylo zjištěno, že zranění způsobil domácí pes. Potvrzeno molekulárně 
biologickou zkouškou DNA. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030298 - ANAL 031575 

KHOP, Ladislav 

Pneumatiky - jejich poškození a zkoumání.  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č.  1, s. 37 - 38.  

 Možnosti poškození pneumatik osobních a nákladních automobilů. Postup zasílání 
poškozených pneumatik ke kriminalistické expertize.  

CZ - cze: PA: ká/2003 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

030138 - ANAL 031358 

HEPP, Reihold - KÜBLER, Tilmann 

Repräsentative Umfrage belegt: Polizeiliche Prävention hat erste Etappenziele erreicht 
[Reprezentativní anketa dokládá: cíle první etapy policejní prevence bylo dosaženo].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 2, s. 27, 29, 1 schéma, 1 graf.  

 Široce pojatý průzkum veřejného mínění v Německu na téma kvality policejní práce 
v oblasti prevence, účinnosti preventivních opatření a programů, jejich nasměrování. 
Výsledky průzkumu.  

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030207 - ANAL 031504 

HERZOGOVÁ, Zuzana 

Policejní etika.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 2, s. 16.  

Akce: Policejní etika [seminář]. Talin (ESTONSKO) 

 Organizace CEPOL sdružující policejní školy států EU pořádala v Talinu seminář na 
téma "Policejní etika". Čtyři hlavní cíle semináře. Kritéria úrovně uplatňování 
policejní etiky ve státech ucházejících se o členství v EU. Témata semináře. Návrhy, 
týkající se účinnějšího začlenění policejní etiky do systému policejního vzdělávání. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030147 - ANAL 030852 

KOBLIŽKOVÁ, Lenka 

Psychologická příprava policistů.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, prosinec, s. 4.  

 Příprava policistů Východočeského kraje na summit NATO z psychologického 
hlediska. Policejní psychologové seznámili policisty nejen s psychologickými aspekty 
davového chování a specifikami davových projevů, ale i s možnostmi zvládání stresu 
v extrémně zatěžujících situacích. Informace o existenci Posttraumatického 
intervenčního týmu, jehož členy nejsou jen psychologové, ale i policisté v přímém 
výkonu. Vznik anonymní linky pomoci v krizi pro policisty.  

CZ - cze: PA: če/2003 
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030213 - ANAL 031510 

KOUBSKÝ, Petr - LIŠKA, Přemysl 

Ertzaina.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 2, s. 27, 4 obr.  

 Charakteristika samostatné baskické policie. Historie baskické policie. Výběr k 
policii. Testy z tělesné přípravy, test schopnosti, inteligence, test osobnosti. Lékařské 
vyšetření, test schopností, personální pohovor. Po úspěšném absolvování přijímacího 
řízení nastupují uchazeči do základního šestiměsíčního kursu, zakončeného 
zkouškami. Pak je další kurs (9 měsíční) se stážemi v různých policejních jednotkách. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030257 - ANAL 031540 

MARGOLIUS, Richard 

Služba cizinecké a pohraniční policie.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 3, s. 17 - 19, 6 obr.  

 Práce a činnost útvaru Policie ČR - služby cizinecké a pohraniční policie (SCPP). 
Rozhovor s tiskovou mluvčí SCPP. Podmínky pro přijetí k SCPP. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030214 - ANAL 031511 

NOVÁK, František 

Příčiny růstu SBS ve vyspělých zemích : 2. část.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 2, s. 38 - 39.  

 Pokračování z č. 1/2003. Porovnání početních stavů mezi policejními sbory a 
zaměstnanci v systému SBS některých zemí - USA, Japonska, Velké Británie, 
Německo. Bezpečnostní riziko SBS a policie. Kontrola subjektů komerční 
bezpečnosti státem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030282 - ANAL 031561 

NOVÁK, František 

Pohled ze Spolkové republiky Německo.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 1, s. 44 - 48.  

 Pojem bezpečnost v Německu. Policejní kriminální statistika v SRN (rok 1990, 1993, 
1997). Soukromé bezpečnostní služby v Německu. Spolupráce zaměstnanců 
privátních bezpečnostních služeb a policie SRN. Hlavní problémové oblasti při 
spolupráci SBS a policie. Cesty intenzifikace vzájemné spolupráce ve střednědobém 
plánu.  
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030208 - ANAL 031505 

Přední evropský výrobce prostředků osobní obrany - firma FLY.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 2, s. 17, 2 obr.  

 Představení české firmy FLY, která se zabývá výrobou prostředků osobní obrany. 
Prvním výrobkem byl elektrický paralyzér Power 200 a kombinovaný obranný sprej 
Scorpy 200. Dále vyrábí teleskopické obušky, plastové obušky, kovové teleskopické 
tonfy, dvoubateriové elektrické paralyzéry kombinované se sprejem SCORPY Max. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030220 - ANAL 031631 

TOMEK, Petr 

Právní úpravy doby služby příslušníků bezpečnostních sborů.  

In: Právo a zaměstnání. - 9, 2003, č. 3, s. 10 - 24, lit. 12.  

 Ze zákona o služebním poměru příslušníků Policie ČR. Doba služby podle zákona č. 
186/1992. Obsah pojmu doby služby pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR. 
Základní doba služby v týdnu a úpravy. Vedlejší pracovní poměr. Služební volno, 
čerpání dovolené, přestávky ve službě, služební pohotovost a cesty. Služební příjem. 
Možné změny právní úpravy doby služby. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030146 - ANAL 030851 

Zaměstnanecké programy péče o policisty.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, prosinec, s. 1 - 3.  

 Zaměstnanecké programy péče o policisty, systém poskytování posttraumatické 
intervenční péče příslušníkům Policie ČR. Kdo může požádat o poskytnutí 
posttraumatické intervenční péče a kdo tvoří tým uvedené péče. Pohled do zahraničí 
(FBI). 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

029998 - ANAL 031295 

ARNOLD, Rainer 

Úloha federálních a regionálních jednotek v Evropské unii.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 1, s. 11 - 16.  

 Supranacionalita jako princip integrace poválečné Evropy. Její hlavní znaky, vznik 
komunitárních zákonodárných institucí a jejich vztah k zákonodárným orgánům  
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národním. Idea federalismu a regionalismu z hlediska supranacionalizace. 
Rozhodovací proces v EU, právní úpravy členských států týkající se účasti 
teritoriálních jednotek na legislativním procesu v EU atd. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030052 - ANAL 031611 

BARTOŇ, Michal 

K mezím svobody projevu v právu USA.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 1, s. 55 - 73, lit..  

 Obecná formulace I. dodatku Ústavy USA garantuje svobodu projevu a nestanovuje 
žádná omezení. Článek se zaměřuje na postupně vytvářené a dnes existující tzv. meze 
svobody. K termínům svoboda slova, svoboda tisku a svoboda projevu. Základní tzv. 
doktríny Nejvyššího soudu USA k mezím občanských práv (z r. 1919, 1925 a 1945). 
Podrobněji k doktríně zřejmého a bezprostředního nebezpečí z r. 1919 a k zavedení 
termínu tzv. bojovných (bojechtivých) slov. Problém Symbolický projev a ochrana 
státních symbolů. Otázky míry tolerance. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030060 - ANAL 030841 

DOLEŽALOVÁ, Markéta 

Zkušenosti s rakouským zákonem na ochranu obětí domácího násilí.  

In: Tiskový servis odboru prevence kriminality MV. - 2002, říjen, s. 17 - 19.  

 Následující text čerpá z informací ze semináře pořádaného rakouským ministerstvem 
sociálního zabezpečení a generací ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropské 
komise pro rozšíření EU. Seznamuje s procesem vzniku rakouského zákona, 
s řešením problematiky domácího násilí podle rakouské právní úpravy a se 
zkušenostmi se zákonem.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030027 - ANAL 030829 

FRONEK, Josef 

Kladivo na tlumočníky.  

In: Soudce. - 4, 2002, č. 10, s. 5 - 6.  

 Autor - lexikograf se zabývá pojmem "křivé tlumočení" ze sémantického hlediska. 
Ostrá kritika nelogičnosti a absurdnosti pravdivosti formulace kritérií trestného činu 
"křivého tlumočení". Uvedeny nejčastější důvody, proč dochází k nesprávnému nebo 
neúplnému či zkreslenému tlumočení, kdy se však v žádném případě nejedná o trestný 
čin. Neoprávněné vyhrožování tlumočníkům tresty. 

CZ - cze: PA: če/2003 
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030045 - ANAL 031605 

KAMLACH, Milan 

Nové správní soudnictví.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 1, s. 9 - 17.  

 Průřez historií správního soudnictví do současnosti. Nedostatky právní úpravy po 
nabytí účinnosti zákona č. 519/1991 Sb. Nejvyšší správní soud - jeho zřízení k 1. 1. 
2003 a působnosti. Další věci správního soudnictví projednávané a rozhodované 
krajskými soudy. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030029 - ANAL 030831 

KÖHLEROVÁ, Monika 

Postavení soudních tlumočníků.  

In: Soudce. - 4, 2002, č. 10, s. 8 - 12.  

 Postavení a činnost soudních tlumočníků, právní úprava a jmenování. Rakouská 
právní úprava. Odměňování tlumočníka, které je upraveno v trestním řádu. Porovnání 
způsobu odměňování úkonů soudních tlumočníků v ČR, Rakousku a Německu. V 
závěru autor konstatuje, že situace soudních tlumočníků v ČR není uspokojivá a že 
současná právní úprava je zastaralá a neodpovídá současnému stavu vývoje.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030021 - ANAL 031310 

PÁCAL, Jiří 

Možnost vrátit věc důležitou pro trestní řízení podle 80 odst. 1 TrŘ.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 1, s. 11 - 13.  

 Rozbor případu, v němž byla Nejvyšším soudem ČR řešena otázka, zda lze správci 
konkurzní podstaty úpadce - obviněného vrátit podle 80 odst. 1 TrŘ  věci důležité pro 
trestní řízení, které byly obviněným vydány podle 78 TrŘ či mu byly odňaty podle 79 
TrŘ. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030049 - ANAL 031609 

PIKNA, Bohumil 

Charta základních práv Evropské unie a její právní a věcná dimenze.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 1, s. 20 - 40, lit..  

 Pokračování pojednání k systému ochrany lidských práv v Evropské unii. Základy 
Charty a její vyhlášení na konferenci v Nice 7. až  9. prosince v roce 2000. Právní 
dimenze a základy Charty. Kompetence Evropského soudního dvora. 
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030046 - ANAL 031606 

RABAN, Přemysl 

K odpovědnosti rozhodce a rozhodčího soudu.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 1, s. 25 - 34.  

 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře jako jediné funkční a 
legální institucionální rozhodcovské pracoviště. Podstata rozhodčí činnosti, historické 
základy a vývoj. Smluvní podstata rozhodcovské činnosti a uzavření rozhodcovské 
smlouvy. Povinnosti a práva při naplňování smlouvy. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030028 - ANAL 030830 

ROZSYPAL, Karel 

Zkušenosti z praxe soudního tlumočení.  

In: Soudce. - 4, 2002, č. 10, s. 6 - 7.  

 Autor uvádí důvody, pro které se přibraní tlumočníci snaží vyhnout účasti při ústním 
jednání před soudy, zejména trestními (nevhodné umístění tlumočníka v soudní síni, 
nemožnost nahlédnout do spisů, způsob tlumočení, časová tíseň, poměr obhájce a 
tlumočníka apod.).  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030047 - ANAL 031607 

SPÁČIL, Jiří 

Oprávněná držba a vydržení v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 1, s. 47 - 56.  

 K zavedení pojmu oprávněná držba v r. 1950 a další vývoj. Právní důvod oprávněné 
držby, nabytí držby a vydržení vlastnického práva. Intertemporální ustanovení o 
vydržení v občanském zákoníku. Subjekty vydržení, oprávněná držba a vydržecí 
doba. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

029997 - ANAL 031294 

SVOBODA, Pavel 

K možnosti přezkumu návrhů mezinárodních smluv EU Evropským soudním dvorem.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 1, s. 1 - 3.  

 Předmětem dohledu Evropského soudního dvora nad výkonem pravomocí EU (věcná 
působnost) jsou nejen závazné právní akty (vnější smlouvy, jednostranné akty), ale i 
akty nezávazné, tj. návrhy vnějších smluv. Posouzení slučitelnosti zamýšlené vnější 
smlouvy s komunitárním právem. Věcná působnost - předmět posudku – pojem  
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"zamýšlená dohoda". Aktivní legitimace, lhůta pro podání, závaznost posudku, 
neúčinnost řízení o posudku. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030050 - ANAL 031610 

ŠIŠKOVÁ, Naděžda 

Problematika možného přistoupení Evropských společenství k Evropské úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních svobod ... .  

In: Právník. - 142, 2003, č. 1, s. 41 - 54, lit..  

 Téměř čtvrtstoletí trvající úvahy a diskuze na téma připojení ES k Evropské úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních svobod se nyní posunují i v důsledku přijetí 
Deklarace z Laekenu. Argumenty pro přistoupení k Úmluvě. Existující právní a další 
problémy a jejich možná řešení. Otázka účelnosti přistoupení. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030020 - ANAL 031309 

VEDRAL, Josef 

K zákonu o úřednících územních samosprávných celků 

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 1, s. 9 - 10.  

 Dne 1. ledna 2003 nabyl účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů. Do té doby platné právní poměry 
zaměstnanců obcí a krajů vykonávajících samosprávu a přenesenou působnost se až 
na malé výjimky řídily zákoníkem práce. Některé výkladové otázky nového zákona. 

CZ- cze: PA: bh/2003 

 

030132 - ANAL 031353 

ARNOLD, Rainer 

Aktuální problémy německého federalismu.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 2, s. 12 - 14.  

 Podstata německého federalismu, jeho symetričnost a kooperativnost. Vztah 
spolkových zemí k ústřední státní moci, problém kompetencí. Vztah k EU ze strany 
ústřední státní moci a ze strany spolkových zemí. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030206 - ANAL 031503 

BAČKOVSKÁ, Milena 

Zbraně a právo. In: Policista. - 9, 2003, č. 2, s. 13, 1 obr.  

 1.1.2003 nabyl účinnosti zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění zákona č. 
320/2002 Sb. Jednou z nejpodstatnějších změn, které přináší oproti dosavadní právní 
úpravě, je nové dělení zbraní do čtyř kategorií. Spolu s novou kategorizací zbraní 
zákon upravuje též vydávání výjimek na zakázané zbraně a povolovací systém na 
zbraně podléhající povolení. Způsob vydávání povolení k držení, popřípadě nošení 
zbraní kategorie B je upraven v ustanovení paragrafu 12 zákona. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030219 - ANAL 031630 

DAVID, Ludvík 

K procesní ochraně před rasovou diskriminací.  

In: Právo a zaměstnání. - 9, 2003, č. 3, s. 7 - 10, lit. 8.  

 Obecné znaky diskriminace podle Evropského soudu pro lidská práva. Soudy v ČR a 
pracovní spory z důvodů rasové diskriminace. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030079 - ANAL 031317 

DAVID, Vladislav - DAVID, Ludvík 

Ochrana existence pracovního vztahu v mezinárodním právu lidských práv, v 
komunitárním právu a v českém právu = The Protection of Existence of Labour 
Relationship in the International Law of Human Rights, the Community Law, and the 
Czech Law.  

In: Mezinárodní právní revue : International Law Review. - 2001, č. 1 , s. 64 - 93.  

 Ochrana pracovního vztahu a právní normy k němu se vztahující v právu 
mezinárodním, komunitárním a českém. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. 
Evropská sociální charta. Návrhy de lege ferenda v českém civilním řízení pro 
pracovní spory. 

CZ - cze, eng: PA: bh/2003 

 

030072 - ANAL 031311 

HINTERSTEININGER, Margit Maria 

The Horizontal Effect of EC Law = Horizontální účinek práva ES : Some Comments 
on the Recent ECJ Approach Towards the Prohibition of Discrimination? : Komentář 
k současnému přístupu ESD k zákazu diskriminace.  

In: Mezinárodní a srovnávací právní revue : International and Comparative Law 
Review. - 2002, č. 5, s. 4 - 40.  

 16



Případu Angonese využil Evropský soudní dvůr (ESD) k vyjádření, zda lze uplatňovat 
zákaz diskriminace na základě národnosti podle Článku 39 také na soukromé osoby. 
Toto vyjádření a rozhodnutí ESD je rozhodnutím významným, které má vliv na 
acquis communautaire. Příslušné precedenční právo ESD před případem Angonese a 
závěry z něj. Osobní svobody a obecný zákaz diskriminace, svobody vztahující se k 
výrobkům, rovná mzda za rovnou práci. Analýza případu Angonese. 

CZ - cze, eng: PA: bh/2003 

 

030226 - ANAL 031633 

KRECHT, Jaroslav 

K časové podmíněnosti práva a právních vztahů jím zakládaných.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 3, s. 285 - 294, lit. 5.  

 Problematika trvalosti právních úprav a jejich příslušné právní následky. Proces 
začátku a ukončení platnosti normy. Stanoviska k negaci norem. Novelizace a její 
účinky. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030113 - ANAL 031343 

KUCHTA, Josef 

Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících protiprávnost v 
připravované rekodifikaci trestního zákona.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 2, s. 47 - 52.  

 Reakce na článek P. Šámala (Trestněprávní revue 12/2002) k úvodním ustanovením 
připravované rekodifikace trestního zákona. Formální pojetí trestného činu a na to 
navazující okolnosti vylučující protiprávnost: význam a limity formálního pojetí 
trestného činu, materiální východiska důvodů pro tvorbu systému okolností 
vylučujících protiprávnost. Rozbor návrhů de lege ferenda (krajní nouze, nutná 
obrana, zadržení pachatele, svolení poškozeného, přípustné riziko ve výrobě a 
výzkumu). 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030080 - ANAL 031318 

MARIEL, Francoise 

Les droits de propriété intellectuelle et le droit communautaire = Právo duševního 
vlastnictví a komunitární právo.  

In: Mezinárodní právní revue : International Law Review. - 2001, č. 1 , s. 95 - 113.  

 Práva duševního vlastnictví z hlediska komunitárního práva a jeho slučitelnost se 
zásadami ES (Římská smlouva). Kontrola omezování vnitrokomunitárních výměn v 
oblasti průmyslového vlastnictví.Kontrola překážek soutěže a práva duševního 
vlastnictví.  
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030122 - ANAL 031620 

SCISKALOVÁ, Marie 

Právní úprava dumpingu.  

In: Právo a podnikání. - 7, 2003, č. 1, s. 4 - 9, lit. 9.  

 Charakteristika pojmu dumping. Právní úprava dumpingu v rámci WTO, v 
Evropských společenstvích a v ČR. Soudní cesta přezkoumání výsledků 
dumpingového řízení. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030227 - ANAL 031512 

SMÍLEK, Jaroslav 

Ve stínu červených lamp.  

In: Týden. - 10, 2003, č. 7, s. 32 - 36, 7 obr.  

 Právo a prostituce v České republice. Sexuální živnost v Evropě. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030112 - ANAL 031342 

SOTOLÁŘ, Alexander - PÚRY, František 

K možnostem a limitům využití institutu utajených svědků.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 2, s. 37 - 47.  

 Využití institutu utajení totožnosti a podoby svědků v trestním řízení má vzrůstající 
tendenci. Utajení skutečné totožnosti svědků je jedním z prostředků ochrany jejich 
Ústavou zaručených základních práv. Současně se jedná o podstatný zásah do práv 
obviněného na obhajobu (prověření pravdivosti skutkových tvrzení a věrohodnosti 
svědka). Povinností státu je chránit obě tato práva - svědka i obviněného - ale v 
průběhu trestního řízení není možné v plném rozsahu tuto povinnost naplnit. Podstata 
a právní rámec uplatnění institutu utajeného svědka, kompenzace omezení obhajoby 
utajením totožnosti svědka a limity využití tohoto institutu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030218 - ANAL 031629 

SVOBODOVÁ, Eva 

Pracovní právo.  

In: Právo a zaměstnání. - 9, 2003, č. 2, s. 2 - 9, lit. 7.  

 Právní úprava pracovních podmínek žen. K zásadě rovnosti, zákazu některých prací 
pro ženy, úpravě pracovní doby, mateřské dovolené, přestávek ke kojení, aj. K dalším 
možným úpravám. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 18



030087 - ANAL 031325 

VANTUCH, Pavel 

Zahájení trestního stíhání a jeho účinky vůči podezřelému (osobě, proti níž se řízení 
vede) od 1. 1. 2002.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2002, č. 1, s. 13 - 18.  

 Změna způsobu zahájení trestního stíhání podle novely trestního řádu. Zahájení 
trestního stíhání a jeho účinky. Počátek vyšetřování. Účinky proti podezřelému. 
Vyšetřování a usnesení o něm. Stížnost do usnesení o zahájení trestního stíhání. 
Neodkladné a neopakovatelné vyšetřovací úkony. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 

030211 - ANAL 031508 

ČERVENÁ, Radvana 

Hledání pravdy a účinná komunikace v policejním prostředí.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 2, příloha.  

 Možnosti účinku komunikace při hledání pravdy v profesní činnosti policistů. 
Význam psychologických znalostí pro policejní činnost. Pravidla aktivního 
naslouchávání. Techniky aktivního naslouchání. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030210 - ANAL 031507 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Nepoctivost na pracovišti.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 2, příloha.  

 Psychologické stránky nepoctivosti pracovníků na svém pracovišti. Chování, kterým 
pracovníci poškozují svoji firmu tím, že na pracovišti jednají v rozporu s dobrými 
mravy, vnitřními předpisy organizace či přímo v rozporu se zákonem. Motivace 
pracovníků, které poškozují vlastní firmy. Typologie poctivosti na pracovišti. 
Nejdůležitější zdroje nepoctivosti zaměstnanců v přehledu. Rozpoznání nepoctivých 
zaměstnanců. Výběr nových spolupracovníků. Prověrka poctivosti zaměstnanců. 
Ochrana proti nepoctivým zaměstnancům. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030221 - ANAL 030862 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Psychologie kriminálního jednání.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, leden, s. 9 - 11.  

 Rozdělení kriminálního jednání podle psychologického pojetí. Kriminalita jako 
důsledek impulzivního životního stylu, kriminalita jako instrumentální chování, 
kriminalita jako důsledek přizpůsobení se skupině a kriminalita jako důsledek 
neadekvátních strategií při zvládání stresu. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030209 - ANAL 031506 

KALINA, Zdeněk 

Základy psychiatrie pro policisty.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 2, příloha, lit. 14.  

 Psychiatrie jako lékařská věda. Soudní psychiatrie. Pojem "porucha". Orientační 
odhad duševní normality v policejní praxi. Psychopatologie psychických funkcí. 
Poruchy vnímání, paměti, myšlení, jednání... Organické duševní poruchy. 
Schizofrenie. Afektivní poruchy. Neurózy. Úzkostné poruchy. Mentální retardace. 
Obecné zásady jednání s duševně narušeným jedincem. Zásady jednání. Postavení 
duševně nemocného ve společnosti. Soudně znalecký posudek z oboru psychiatrie. 
Právní aspekty. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

030268 - ANAL 031548 

ADAMEC, Vilém 

Operační střediska složek IZS.  

In: 112. - 2, 2003, č. 1, s. 20 - 21, 3 obr., lit. 4.  

 Shrnutí výsledků analýzy stanovení velikostí operačních středisek složek IZS v  
podmínkách ČR. Způsob řešení obdobných problémů v zahraničí. Návrh řešení, jak 
by bylo možné v dané oblasti složek IZS v ČR dále postupovat. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030270 - ANAL 031549 

GORECKI, Karel 

Příprava operátorů tísňového volání 112.  

In: 112. - 2, 2003, č. 1, s. 22 - 23, 2 obr.  

 Zřízení školícího pracoviště pro přípravu personálu v Odborném učilišti požární 
ochrany Frýdek - Místek. Telefonní centrum tísňového volání. Operační a informační 
středisko. Simulace. Příprava operátorů. Odborná příprava. Kalendář přípravy 
operátorů tísňového volání. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030267 - ANAL 031547 

HANUŠKA, Zdeněk 

Obce a integrovaný záchranný systém.  

In: 112. - 2, 2003, č. 1, s. 15 - 18, 3 obr.  

Integrovaný záchranný systém (IZS) je určen pro koordinaci záchranných a 
likvidačních prací při mimořádných událostech, včetně havárií a živelných pohrom. 
Složky IZS. Řízení IZS na třech úrovních. Taktická, operační a strategická. Úkoly 
správních úřadů v IZS. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností obce. Struktura 
IZS. Krizové štáby a IZS. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030272 - ANAL 031551 

MARTÍNEK, Bohumír 

Zabezpečení ochrany obyvatelstva.  

In: 112. - 2, 2003, č. 1, s. 24, 1 obr.  

 Novela zákona o IZS. Práva a povinnosti orgánů obcí. Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030271 - ANAL 031550 

PRUDIL, Luděk 

K problematice jednotného evropského tísňového volání 112.  

In: 112. - 2, 2003, č. 1, s. 23.  

 Při vstupu ČR do EU je potřebné splnit řadu podmínek. Jednou z nich je také 
zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Důvody zavedení. 
Zachování starých čísel tísňového volání. Legislativa a tísňové volání. Nový způsob 
řešení. Zajištění projektu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 21



030263 - ANAL 031544 

ŠÍREK, Ladislav 

Zajištění výživy v krizových situacích.  

In: 112. - 2, 2003, č. 1, s. 12 - 13, 2 obr., 3 tab.  

 Systém zásobování potravinami a přípravy stravy za mimořádných situací je detailně 
rozpracován pouze v rámci Armády ČR. Východiska pro návrh stravních dávek. 
Odhad energetické potřeby jednotlivých skupin obyvatel. Návrh stravních dávek pro 
krizové situace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030264 - ANAL 031545 

VOTÍPKA, Luboš - SKALSKÁ, Květoslava 

Změny v zákoně a požární ochrana.  

In: 112. - 2, 2003, č. 1, s. 14, 2 obr.  

 Změny zákona o požární ochraně. Zákon č. 320/2002 Sb. Zákon č. 314/2002 Sb., o 
stanovení obcí s pověřeným obecným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností. Cíle a zásady reformy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030265 - ANAL 031546 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.  

In: 112. - 2, 2003, č. 1, příloha.  

 Text zákona o krizovém řízení a o integrovaném záchranném systému. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030289 - ANAL 031566 

BURIAN, Stanislav 

Odhad maximální možné škody (EML - Estimated maximum loss) výbuchem.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 1, s. 4.  

 Stanovení EML výbuchem oblaku par a plynů. Definice EML. Výbuch oblaku plynů 
a par. Základní praktické předpoklady při stanovení EML výbuchem. Potencionální 
zdroj výbuchu. Další postup. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030290 - ANAL 031567 

BURIAN, Stanislav 

Nákup požárního rizika pojišťovnou.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 1, s. 2.  

 Při zpracování návrhu pojištění velkých podniků vycházíme z "ocenění rizika" 
daného podniku. V případě požárního rizika - požáru, se jedná o pětistupňovou 
klasifikaci. V každém podniku se hodnotí čtyři kategorie: Ochrana, stavební 
konstrukce, úroveň řízení rizika, pravděpodobnost škod. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030254 - ANAL 031537 

KISLINGER, Raden - CHARVÁTOVÁ, Vlasta 

Pes na požářišti.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 2, s. 18 - 19, 3 obr.  

 Využívání psů při zjišťování příčin vzniku požárů. Podstata výcviku a použití psů na 
detekci akcelerantů. Výcvik psů. Odebírání vzorků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030255 - ANAL 031538 

MURPHY, Con 

Únik z oblastí hromadné koncentrace osob.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 2, s. 20 - 21.  

Protipožární ochrana v Irsku. Lidské faktory, které ovlivňují chování při evakuaci. 
Únikové strategie. Stavební nařízení. Nákupní centra - projektování bezpečných 
únikových cest. Doba, potřebná k bezpečnému úniku. Lidský faktor. Charakter 
budovy. Typ poplašné signalizace. Charakter návštěvníka. Činnost návštěvníka. 
Psychologie. Průzkum. Závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030253 - ANAL 031536 

RAJMAN, Jindřich 

Jednorázové mimořádné odškodnění.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 2, s. 15.  

 Schválení novely o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na 
zdraví při plnění úkolů požární ochrany (sbírka zákonů č. 497/2002). Podmínky 
jednorázového mimořádného odškodnění. Výše odškodnění. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

030260 - ANAL 031542 

DOČKAL, Petr 

Mířit nebo nemířit.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 3, s. 90 - 93, 9 obr.  

 Rychlost a přesnost jsou dva důležité atributy obranné střelby z krátké zbraně. 
Zraková kontrola. Odborné testování. Obrysové míření a konvenční mířidla. Point 
shooting. Jemná motorika a adrenalin. Postavení těla. Vzdálenost. Dioptrické hledí. 
Porovnání technik míření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030258 - ANAL 031541 

HUBATKA, Pavel 

Zelené barety v Afghánistánu.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 3, s. 22 - 25, 5 obr.  

 Zážitky Zelených baretů, tzv. ODA - operační odřad alfam z 2. skupiny Special 
Forces v Afghánistánu. Výzbroj zelených baretů.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030276 - ANAL 031555 

KNEUBÜHL, Beat 

Mezi účinností a nebezpečností ; Přel. Petr Tůma.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 3, s. 44 - 45, 6 obr., lit. 2.  

Pokračování z čísla 2/2003. Další zkoumání účinnosti a nebezpečnosti střel. Zkušební 
střelba do želatiny, do vlhkého jílu. Simulační materiál biologických tkání. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030275 - ANAL 031554 

Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 3, s. 33, 3 obr.  

 Pokračování z čísla 2/2003. Monagkon. Monoblok. Montáž. Moplah. Mosim Sergej 
Ivanovič. Moždíř. Mramorování. Munice. Mus. Muška. Muška brokové zbraně, 
munice kolimátorová, munice kulové zbraně, munice přídavná, munice světélkující - 
popis a charakteristiky. Pokračování v příštím čísle. 
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030277 - ANAL 031556 

Základní demontáže krátkých palných zbraní.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 3, s. 54, 4 obr.  

 Základní demontáž pistole Bayard model 1909 7,65 mm Browning. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA 
 

030042 - ANAL 031602 

Archiving Options [Možnosti výběru a ukládání].  

In: Global Security Review. - 2002, září/říjen, s. 20 - 24, 5 obr.  

 K optimalizaci využití možností a předností analogových nebo digitálních 
videosystémů. Výhody v závislosti na požadavcích, prostředí a potřeb analýzy 
záznamů. Doporučení a některá osvědčená zařízení. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

029694 - ANAL 030340 

FEENAN, Dermot 

Legal Issues in Acquiring Information about Illegal Behaviour through 
Criminological Research [Právo přístupu k informacím o nelegálním chování a 
kriminologické výzkumy].  

In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 4, s. 762 - 781, lit. 70.  

 Kriminologické výzkumy k dostupnosti i ochraně dat vztahujících se k nelegální a 
trestné činnosti. Přístupnost k policejní a soudní dokumentaci i pro účely výzkumů v 
kriminologii ve Velké Británii. Poznatky z praxe v některých zemích. Profesní aj. 
instituce vytěžující tyto informace. Podklady k analýzám podstaty a vývoje trestné 
činnosti. 

GBR - eng: PA: bv/2002 

 

030288 - ANAL 031565 

Kombinované karty.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 1, s. 37, 4 obr.  

 Nové identifikační karty s možností zabezpečení čtení dat z bezkontaktní části 
pomocí šifrování. Charakteristika kombinované karty INDALA - MIFARE, 
bezkontaktní karta "smart". Šifrování - technologie pro vyšší bezpečnost systémů 
elektronické kontroly vstupu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030043 - ANAL 031603 

Mail Security [Bezpečnost poštovních zásilek].  

In: Global Security Review. - 2002, září/říjen, s. 33 - 36, 3 obr.  

 K ochranným opatřením a technickým možnostem k zamezením případů poškození 
příjemce poštovních zásilek (dopisů, balíčků apod.) iniciací výbuchu nebo uvolněním 
zdraví a život ohrožujících látek při otevření zásilky. Zvlášť riziková místa doručení. 
Případ Helder v USA. Postupy a prostředky ke snížení rizik ohrožení nástrahami v 
poštovních zásilkách. 

GBR - eng: PA: bv/2002 

 

030041 - ANAL 031601 

Protecting Open Areas [Ochrana otevřených prostorů].  

In: Global Security Review. - 2002, září/říjen, s. 8 - 12, 4 obr.  

 Kromě vstupů je zvlášť u některých objektů důležité mít pod kontrolou i okolní volné 
prostory. Informace k budování tzv. sterilních zón. Příprava terénu, využití nových 
indikačních technologií. Monitorování, signalizace a poplašné systémy. Některá 
doporučení, např. istalace radiosignálních zemních kabelů nebo signalizace na bázi 
tlaku na terén (procházejících osob, vozidel apod.). 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030032 - ANAL 030340 

A Qiuck Guide to Control Panels [Stručný průvodce kontrolními panely] 

In: Global Security Review. - 2002, květen/červen, s. 40 - 42, 1 obr., 1 tab.  

 Zařízení kontroly vstupů a kontrolní panely instalované pevně. Výhody kódovaných 
systémů zámků pro více uživatelů objektu. Systémy dálkového ovládání a rozvoj 
technologií. Adresy pro bližší informace. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030256 - ANAL 031539 

SUPERLOCK - osobní strážce na klíč.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 3, s. 16, 4 obr.  

 Bezpečnostní dveře izraelské firmy. Bezpečnostní opatření dveří. SUPERLOCK. 
Složení a konstrukce dveří. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030283 - ANAL 031562 

TOMS, Ladislav 

Klíčové depozity aneb bezpečnější úschopna klíčů.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 1, s. 40 - 42, 15 obr.  

 Problematika úschovy většího počtu klíčů. Klasická konstrukce pro úschovnu klíčů. 
Schéma klíčového trezoru GECO a jeho realizace. Klíčový trezorek ABLOY a jeho 
využití. Klíčový depozit GRE ONE. Trezorek KRUSE. Klíčová bezpečnostní 
schránka KEYBOX. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030044 - ANAL 031604 

Video Motion Detection [Videodetekce pohybu].  

In: Global Security Review. - 2002, září/říjen, s. 42 - 43, 2 obr.  

 Přiblížení problematiky monitorování veřejných prostranství a pozemních 
komunikací, zejména z hlediska pohybu vozidel a osob. Uplatnění systémů 
videodetekce pohybu VMD a vlivy, snižující jejich účinnost. Význam systémů pro 
bezpečnost. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030287 - ANAL 031564 

Video systémy v průmyslové praxi.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 1, s. 3, 2 obr.  

 Digitální video technologie v průmyslových provozech. Monitorování celého 
objektu. Klady monitorování. Kamerový systém Panasonic. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

030239 - ANAL 031523 

GAVLAS, Pavol - RAŠEK, Antonín 

Přípravné období rozdělení čs. státu a armády.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 1, s. 138 - 155, lit. 55.  

 Zkušenosti analogických procesů dělení armády v historii. Anticipace možných 
problémů. Charakteristika vojáků z povolání a vliv rozdělení armády. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030237 - ANAL 031521 

HODNÝ, Jiří 

Psychologické operace USA v období leteckých útoků NATO proti Jugoslávii a 
během operace JTF Shining Hope.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 1, s. 121 - 126, lit. 6.  

 Poznatky o vedení psychologických operací v době krize v Kosovu. Organizační 
struktura PSYOP. Americké armády v operaci Spojenecká síla ReachBack. Letáky, 
rozhlasové a televizní vysílání. Psychologické operace ve prospěch úkolového 
uskupení Shinig Hope. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030238 - ANAL 031522 

JANDOVÁ, Jaroslava - PAVLÍKOVÁ, Eva 

Gendrová rovnost výkonu služby a profesních kariér v AČR.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 1, s. 127 - 137, 5 graf, 3 tab., lit. 4.  

 Analýza dat z června 2002, kdy bylo provedeno dotazníkové šetření názorů a postojů 
vojáků z povolání na gendrovou problematiku. Vojenští profesionálové mezi prací a 
rodinou. Celkový výdělek. Gendrová atmosféra. Gendrová role. Projevy a rozsah 
sexuálního harassmentu v AČR. Rovnost pracovního uplatnění a profesních kariér pro 
ženy a muže v AČR. Přístup k profesi a obraně. Opatření na zlepšení postavení žen - 
AČR a ve společnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030240 - ANAL 031524 

KOMÁR, Aleš - PAVLÍKOVÁ, Dana 

Ochrana vod v armádách NATO a PfP.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 1, s. 156 - 164, 4 tab., lit. 9.  

 Problematika životního prostředí ve vztahu k vodám. Zákon o vodách. Průzkum 
zahraničních armád. Porovnání ochrany s AČR. Obecně závazné právní předpisy a 
interní normativní akty. Vodní hospodářství ve výcvikových prostorech. Ochrana vod. 
Vodohospodářské orgány rezortu obrany. Ochrana přírody. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030235 - ANAL 031519 

Morální limity strategického útoku.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 1, s. 93 - 104, 1 obr., lit. 15.  

 Demokratické hodnoty se týkají všech lidí. Hodnoty, za které by vojáci měli bojovat, 
nejsou jen omezeny nebo použitelné jen pro ně či jejich spoluobčany, ale týkají se 
všech lidí. Pět kruhů podle Johna Wardena (velení, důležité prvky systému,  
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infrastruktura, obyvatelstvo a zasazené síly). Ochrana sil. Doktrína dvojího efektu a 
těžiště. Důsledky. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030236 - ANAL 031520 

SVĚRÁK, Antonín 

Regionální bezpečnost a Rakousko.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 1, s. 116 - 120, 1 obr., lit. 8.  

 Bezpečnostní situace ve střední Evropě. Zahraniční a bezpečnostní politika 
Rakouska. Rakousko - česká vojenská spolupráce.  

CZ - cze: PA: ká/2003 


