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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

030432 - ANAL 031814 

HOFMANN, R. - WEHRSTEDT, M. - STARK, A. 

"Missbrauchsmythen" - Unrealistische Überzeugungen zu sexuellem 
Kindesmissbrauch und ihre mögliche Bedeutung für Aussagen von  professionellen 
Zeugen in der Hauptverhandlung [Mýtus o zneužití. Nerealistické přesvědčení o 
sexuálním zneužití dítěte a možný vliv těchto mýtů na výpověď profesionálních 
svědků v hlaním přelíčení].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 86, 2003, č. 1, s. 44 - 58, 
3 obr., 3 tab., lit. 35.  

 Výpovědi profesionálních svědků v procesech, týkajících se sexuální kriminality. 
Jsou povoláváni zvláště v případech, kdy vzniká pochybnost, zda je výpověď oběti 
věrohodná. Výpovědi profesionálních svědků však mohou být zkresleny různými 
předsudky. Míra této zaujatosti a předsudků byla zkoumána pomocí dotazníků u 
těchto svědků: pracovníci v dětských domovech, učitelé, mladí sociální pracovníci, 
lékaři, kliničtí psychologové, policisté. Takzvané mýty o zneužití mohou jejich 
výpověď vždy ovlivnit. Největší vliv těchto mýtů byl zaznamenán u 
neprofesionálních svědků z lidu, nejmenší u psychologů. Výsledky a diskuse. 

BRD - ger: jv/2003 

 

030464 - ANAL 031377 

HRSTKOVÁ, Julie 

Staré triky pro nové kavky.  

In: Ekonom. - 47, 2003, č. 11, s. 57.  

 Finanční podvody a obtížnost jejich stíhání. Nejčastější formy finančních podvodů - 
pyramidové hry, podvodné úvěry, podvody s kreditními kartami. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030421 - ANAL 032052 

Japonská mafie.  

In: 100 +1 ZZ. - 40, 2003, č. 8, s. 26 - 27, 3 obr.  

 Japonská mafie jakuza. Znaky členů jakuzy. Rozvoj jakuzy. Počet členů jakuzy. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030433 - ANAL 031661 

KIERNAN, Peter - SCANIAN, Gary 

Fraud and the Law Commission: The Future of Dishonesty [Podvod a jednání právní 
komise. Další možný vývoj podvodných praktik].  

In: Journal of Financial Time. - 10, 2003, č. 3, 199 - 208, lit.  

 Ze zprávy právní komise o podvodech a z výsledků londýnské konference z dubna r. 
2002. Báze různých způsobů podvodů. Další možný vývoj takovéto kriminality a 
prostředky pro její potírání. Diskuze, závěry. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030423 - ANAL 032054 

KUČEROVÁ, Sylvie 

Crime Stoppers i v Maďarsku.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 4, s. 10 - 11.  

 Problematika "horké linky" - anonymní podání informace o trestné činnosti. První 
zřízená horká linka byla v roce 1976 v Novém Mexiku. Rozšíření po celých USA, 
Kanadě, Austrálii, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku... Maďarský pilotní projekt 
nazvaný "Telefontanú" (svědek po telefonu), realizovaný ve dvou regionech. Seminář 
k této problematice v Budapešti. Pilotní projekt "Anonymní svědek" ve Zlíně. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030434 - ANAL 031662 

LUSTY, David 

Taxing the Untouchables Who Profit from Organised Crime [Danění nedostižitelných. 
Kdo profituje z organizované kriminality].  

In: Journal of Financial Crime. - 10, 2003, č. 3, s. 209 - 228, lit.  

 Způsoby získávání nezákonných příjmů, případy daňových úniků a jejich soudní 
řešení. Některá z vládních opatření, která mají tyto praktiky účinně postihovat. Z 
historie těchto problémů v USA. K zákonným iniciativám přijatým ve Velké Británii 
a v Austrálii.  

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030422 - ANAL 032053 

Pedofilie. In: 100 + 1 ZZ. - 40, 2003, č. 8, s. 8 - 9, 9 obr.  

 Problematika pedofilie. Souběžně s pedofilií kvete dětská pornografie. Pedofilie 
zasahuje všechny skupiny obyvatelstva včetně církve. Pedofilie v církvi - historie. 
Pedofilii lze nalézt ve všech historických obdobích a ve všech společenských 
vrstvách. Pohled vědců na pedofilii. Původ vzniku pedofilie. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030484 - ANAL 031645 

PHILLIPS, Coretta - BOWLING, Benjamin 

Racism, Ethnicity and Criminology [Kriminologie, rasismus a etnikum]. 

In: British Journal of Criminology. - 43, 2003, č. 2, s. 269 - 290, lit. 79.  

 Útočník a oběť s přihlédnutím k národnostním menšinám. Příliv národnostních 
menšin k původnímu složení obyvatelstva, zvláště v západních ekonomicky silných 
zemích a vliv těchto změn ve složení populace na veřejnou bezpečnost. Empirická a 
teoretická možná řešení. Zaměření výzkumu a závěry dosavadních studií. Instituce 
zabývající se problematikou národnostních menšin a kriminalitou i ze širších hledisek. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030401 - ANAL 031645 

WEXLER, Sanford 

Cracking the serial sniper case [Případ zneškodnění sériového odstřelovače].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 2, s. 20 - 25.  

 Případ dopadení sériového vraha - odstřelovače náhodných lidí. Úsilí americké 
policie o dopadení pachatele a ke spolupráci občanů s policií. Z činností speciálních 
jednotek. Osoby podílející se na dopadení snipera. Význam běžné policejní práce a 
spolupráce agentur. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

030409 - ANAL 031653 

ALLEN, Floyd 

25 years in the crime lab [Pětadvacáté výročí založení kriminalistické laboratoře].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 1, s. 58 - 62, 3 obr.  

 Bývalý dlouholetý ředitel k 25. výročí kriminalistické laboratoře v Tucson, Arizona, 
USA. Začátky v r. 1978 a rozvoj metod a technologií v mnoha oborech kriminalistiky. 
Soudobé možnosti. Mj. systém CODIS k identifikaci podle DNA nebo program otisků 
chodidel. Spolupráce s FBI, INS a Interpolem. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030452 - ANAL 031673 

Forensics, AFIS & Investigations Showcase [Ukázka výrobků pro AFIS, vyšetřování 
a pro soudní znalce].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 3, s. 54 - 60, 13 obr. 
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 Nové výrobky pro využití v soudním znalectví při vyšetřování a v systému AFIS. 
Soupravy nástrojů a zařízení s pokročilou technologií. Vyobrazení, základní 
parametry, využití a aplikace. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030450 - ANAL 031672 

KANABLE, Rebecca 

Fingerprints making the case [Otisky prstů řeší případy].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 3, s. 48 - 53.  

 Tři základní oblasti významu otisků prstů. Existence automatizovaného systému 
otisků prstů AFIS a integrovaného systému FBI (IAFIS). Příklady z praktického 
uplatnění systémů AFIS a IAFIS. Možností propojení na další identifikační 
technologie a výhled do budoucnosti. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030455 - ANAL 031818 

KRAMER, N. - HEIDORN, F. - WEILER, G. - VERHOFF, M.A. 

Heteroplasmie der mtDNA bei einem zweieiigen Zwillingspaar [ Heteroplasmie 
mitochondriální DNA u dvouvaječných dvojčat].  

In: Archiv für Kriminologie. - 211, 2003, č. 3-4, s. 98 - 105, 2 obr., 2 tab., lit. 29.  

 Případ dvouvaječných ženských dvojčat. Při posmrtné zkoušce mtDNA byla u 
jednoho z dvojčat zjištěna T/C heteroplasmie ve dvou z pěti zkoumaných orgánů 
(srdce a mozek) v pozici nt204 regionu HV2. Diskuse o výsledcích, zvláště o 
nerovnoměrném rozdělení heteroplasmie. 

BRD - ger: jv/2003 

 

030549 - ANAL 032113 

MALÝ, Karel 

Možnosti získávání vzorku k analýze DNA od osob, které jej odmítnou poskytovat. 
In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 2, s. 42 - 45.  

 Analýza DNA lze z biologického vzorku zjistit mnoho důležitých informací o 
pachateli nebo oběti. Problém nastane, když osoba odmítne odebrání srovnávacího 
vzorku. Klíčové momenty k této problematice získávání biologického materiálu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030453 - ANAL 031674 

MERTENS, Jennifer 

Forensics follows foliage [Soudní vědy a sledování stop po listoví].  
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In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 3, s. 62 - 68, 9 obr.  

 Sledování stop po rostlinách, listoví a mikroorganických botanických zbytcích na 
místě činu jako jednoho z dalších důkazů u soudů. K organizaci shromažďování 
těchto stop a soudobým technologiím. Příklady. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030410 - ANAL 031654 

MILLER, Christa 

From crime scene to courtroom [Z místa činu do soudní síně].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 1, s. 70 - 77, 6 obr.  

 K doporučení nejvyššího soudu kanadské provincie Ontario k větší spolupráci policie 
a bezpečnostních agentur při poskytování důkazů z místa činu. Informace k 
managementu systému propojujícím 67 bezpečnostních agentur. Počítačové systémy 
vyhledávání, ukládání a přenosu důkazního materiálu. Systémy CaseInfo, PowerCase, 
GEMS, CILC, CyberCop a jejich využití. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030493 - ANAL 031819 

PFEIFFER, Ina - VÖLKEL, Inger - BRENIG, Bertram 

Tiere als Ermittlungshelfer : Neue Möglichkeiten in der DNA-Typisierungstechnik 
[Zvířata jako pomocníci při vyšetřování. Nové možnosti typizace DNA].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 3, sl. 163 - 164, 3 obr.  

 Typizací DNA zvířecích chlupů je možno zjistit majitele zvířete  a tím i pachatele 
trestného činu. Jedná se vždy o domácí zvířata. Popis techniky typizace DNA. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030451 - ANAL 031816 

SCHMELING, A. - LIGNITZ, E. - STRAUCH, H. 

Kasuistische Beiträge zum Suizid mit elektrischer Bohrmaschine [Kasuistické 
příspěvky k případům sebevraždy elektrickou vrtačkou].  

In: Archiv für Kriminologie. - 211, 2003, č. 3-4, s. 65 - 72, 7 obr. lit. 15.  

 Zpráva o třech případech sebevraždy pomocí elektrické vrtačky u mužů ve věku od 
51 do 56 let. V prvém případě zjištěno poranění hlavy a hrudního koše. V druhém 
případě šlo o poranění lebky a mozku, v třetím případě o poranění hlavy a hrudníku. 
V případech 1 a 2 byli postižení nalezeni mrtvi, v případě 3 přežil muž zranění po 
dobu 28 hodin. Při vyšetřování a pitvě nebyly zjištěny žádné stopy cizího zásahu. 

BRD - ger: PA: jv/2003 
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030454 - ANAL 031817 

STICHT, G. - PLUISCH, F. - BIERHOFF, E. - KÄFERSTEIN, H. 

Todesfall nach Ecstasy-Überdosierung [Smrtelný případ způsobený předávkováním 
extáze].  

In: Archiv für Kriminologie. - 211, 2003, č. 3-4, s. 73 - 80, 2 tab., lit. 22.  

 Konzumace derivátů amfetaminu v Německu od začátku 90.let silně stoupla. Množí 
se i smrtelné případy. Zpráva o případu smrtelné intoxikace u jednadvacetiletého 
muže, který byl nalezen mrtev s nápadnými řeznými ranami na pravém podpaží. 
Vyšetřování prokázalo konzumaci MDMA (methylendioxymethamphetamin). Byly 
naměřeny vysoké koncentrace drogy v dalších tělesných orgánech a tělních  
tekutinách. Popis metody měření a odhadu množství MDMA. 

BRD - ger: jv/2003 

 

030443 - ANAL 030882 

TOGNER, Michal 

Národní databáze DNA.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 2, s. 10 - 16.  

 Článek se zabývá velmi mladou a dynamicky se rozvíjející metodou zkoumání DNA, 
která je metodou kriminalistické identifikace. Charakteristika kyseliny 
deoxyribonukleové (DNA). Budování Národní  databáze DNA. Případy a trestné činy, 
při jejichž prověřování nebo vyšetřování se provádí na znaleckých pracovištích 
policie kriminalistická genetická expertiza ke zjištění profilu DNA. Provádění odběrů 
srovnávacího vzorku k analýze DNA. Bukální stěry. Ochrana údajů uložených v 
databázi.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

030406 - ANAL 031650 

BERTOMEN, Lindsey 

Putting the big bore to the test [Testování zbraní velké ráže].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 1, s. 14 - 22, 2 obr., 1 tab.  

 Testování zbraní velkých ráží (12,7 mm) k možnému zavedení do výzbroje 
speciálních jednotek policie pro potírání terorismu. Výhodou větších ráží je účinná 
přesná střelba na větší vzdálenosti i proti různě zabarikádovaným cílům. Z historie 
výroby těchto zbraní, přehled současných modelů. Z testů na přesnost, spolehlivost, 
ergonomii, odolnost, ošetřování a celkové provedení. Další údaje k vybraným 
zbraním. 

USA - eng: PA: bv/2003 
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030420 - ANAL 031810 

BRUNETTO, Yvonne - FARR-WHARTON, Rod 

The commitment and satisfaction of lower-ranked police officers. Lessons for 
management [Zainteresovanost a spokojenost s pracovními podmínkami u řadových 
policistů. Podněty pro policejní management].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 26, 
2003, č. 1, s. 43 - 63, 1 obr., 11 tab., lit. 50.  

 Faktory, které ovlivňují zainteresovanost a spokojenost policistů nižších hodností. 
Organizační reformy policejní práce v západních zemích v posledních desetiletích. 
Vliv těchto reforem na angažovanost a pracovní morálku policistů. Komunikace a 
vzájemné vztahy mezi policejními náčelníky a policisty. Pocit vlastní důležitosti, 
sebevědomí a ztotožnění se s policejními úkoly. Toto vše zkoumáno v souvislosti se 
služebním zařazením a možností povýšení ve službě. Výsledky výzkumu a závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

030417 - ANAL 031807 

COCHRAN, John K. - BROMLEY, Max L. 

The myth(?) of police sub-culture [Mýtus policejní subkultury ?].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 26, 
2003, č. 1, s. 88 - 117, 7 tab., lit. 61.  

 Policejní subkultura jako fenomén, její existence a rozsah. Výzkum proveden u 
vybraného počtu pracovníků bezpečnostní služby. Podrobný popis a rozbor metod, 
použitých v tomto výzkumu. Taxonomie policistů, klasifikace podle jejich vztahu k 
policejní subkultuře. Pocit odpovědnosti, vztah k veřejnosti. Ekonomika a efektivita 
policejní práce. Do jaké míry se policisté mají zabývat problémy, které přímo 
nesouvisí s trestnou činností. Závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

030418 - ANAL 031808 

DEL CARMEN, Alejandro - GUEVARA, Lori 

Police officers on two-officer units. A study of attitudinal responses towards a patrol 
experiment [Policejní dvojčlenné hlídkové oddíly. Názory policistů na způsob práce 
při pravidelných obchůzkách]  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 26, 
2003, č. 1, s. 144 - 161, 9 tab., lit. 21.  

 Průzkum proveden u 50 policistů. Jejich názory na provádění, efektivitu a bezpečnost 
při pochůzkách ve dvou. Porovnání s hlídkovou službou, kterou provádí pouze jeden 
policista. Rozdílné pracovní podmínky v noci a ve dne. Zvláštní pozornost věnována 
oblastem, kde lidé policii nedůvěřují. Možnost nedorozumění a osobních sporů mezi 
dvěma policisty v jednom služebním vozidle. Diskuse a závěr. 

GBR - eng: jv/2003 
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030402 - ANAL 031646 

OLSEN, David 

Patrolling by bike in LA [Hlídkování na kolech v Los Angeles].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 2, s. 32 - 37, 1 obr.  

 Zkušenosti z činnosti policejních hlídek na jízdní kolech při policejním oddělení Los 
Angeles. Organizace hlídkování na kolech, výcvik a počty policistů v hlídkových 
jednotkách. Vybavení, systém ošetřování a oprav. Zavedeny jsou pouze 2 značky - 
GIANT a TREK. Výhody hlídek (průchodnost ve městských ulicích, vyšší přítomnost 
a pohotovost zásahu). 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030403 - ANAL 031647 

OLSEN, David 

Bicycle maintenance [Ošetřování služebních jízdních kol].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 2, s. 38 - 40, 2 obr.  

 Systém ošetřování a oprav parku jízdních kol pro policejní hlídky při oddělení San 
Antonio, Texas, USA. Opravy a ošetřování více než 300 kol zajišťuje specialista, 
zaměstnaný na plný úvazek. Kurzy na mechaniku kol v renomovaných školách v 
Oregonu (UBI) a Coloradu (BBI). 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030404 - ANAL 031648 

OLSEN, David 

Have you made the switch to LEDs? [Signalizační světla LED pro služební vozidla]. 
In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 2, s. 48 - 55, 5 obr.  

 Vývoj a nové výrobky pro signalizaci na služebních vozidlech policie. Hlavní 
inovace se zaměřují na snížení příkonu halogenových a bleskových světel, dále v 
přepínání a zvyšování maximální intenzity svícení a ve směrování světla do prostoru. 
Standardy SAE J1889 a SAE J595. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030468 - ANAL 031679 

PAGE, Douglas 

Police hit the street in AWACS on wheels [Mobilní policejní systém AWACS v 
ulicích].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 3, s. 70 - 75, 3 obr.. 

 Speciální vozidlo baltimorské policie upravené jako mobilní monitorovací a řídící 
středisko. Další údaje o technických parametrech, možnostech monitorování, řízení  
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policie, dalším vybavení a schopnostech zásahů včetně protiteroristických. Příklady 
využití. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030407 - ANAL 031651 

WEXLER, Sanford 

Homeland security. Think locally [Bezpečnost země a místní bezpečnost ].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 1, 30 - 35, 6 obr.  

 Souvislosti bezpečnosti lokalit s bezpečností státu. Význam efektivnosti práce a 
spolupráce místních a federálních agentur. Celostátní program sítě pro potírání 
terorismu SATURN, kurzy IPTM pro hlídkující policisty, dvoudenní kurzy k 
islámskému terorismu aj. proaktivně zaměřené akce. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030419 - ANAL 031809 

WORRALL, John L. - ZHAO, Jihong 

The role of the COPS Office in community policing [Role úřadu COPS v projektu 
community policing].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 26, 
2003, č. 1, s. 64 - 87, 3 tab., lit. 72.  

 Vztah mezi projektem community policing a finanční podporou, kterou poskytuje 
úřad COPS (Community-Oriented Policing Services). Údaje byly shromážděny z 700 
lokálních policejních institucí, z nichž každá zaměstnává minimálně 100 policejních 
důstojníků. Výsledky průzkumu a diskuse. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 

030413 - ANAL 031657 

BLAHOŽ, Josef 

Rovnoprávnost mužů a žen ve sjednocující se Evropě se zvláštním zřetelem na tuto 
otázku v České republice.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 4, s. 321 - 341, lit. 22.  

 Rovnoprávnost mužů a žen jako základní přirozené lidské právo. Ústavní práva a 
jejich porovnávání ve státech EU. Rada Evropy k rovnoprávnosti mužů a žen a 
judikatura států EU. Významná rozhodnutí Evropského soudního dvora - 
precendenční judikáty. Základy rovnoprávnosti v ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2003 
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030444 - ANAL 030883 

ČECHURA, Vladimír 

Pes a myslivost z hlediska trestněprávního.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 2, s. 16 - 19.  

 K zákonu č.449/2001 Sb., o myslivosti. Zákaz volného pohybu psů v honitbě. Pojem 
volného pobíhání psů. Pojem výcviku psů. Opatření při zjištění volného pobíhání psů. 
Usmrcování pytlačících psů. Povinnosti po usmrcení psa a náhrada za něj. Důsledky 
postavení myslivecké stráže jako veřejného činitele. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030442 - ANAL 030881 

FENYK, Jaroslav 

K operativním metodám odhalování korupce.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 2, s. 2 - 9.  

 Použití některých zvláštních operativních metod k odhalování korupce a jiné trestné 
činnosti v USA z pohledu českého, resp. kontinentálního pojetí základů trestní 
odpovědnosti.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030441 - ANAL 031668 

HAJN, Petr 

K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 4, s. 7 - 12.  

 Právní prostředky ochrany osob. Peněžní zadostiučinění, funkce a souběh nároků. 
Rozsah zadostiučinění. Přiměřené zadostiučinění.  

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030416 - ANAL 031660 

HUDCOVÁ, Zdenka 

Dobrovolnictví a jeho zákonný rámec.  

In: Právo a zaměstnání. - 9, 2003, č. 4, s. 19 - 21, lit. 3.  

 K zákonu o dobrovolnické službě. Definice pojmů dobrovolnická služba a 
dobrovolník. Oblasti, ve kterých lze dobrovolníků využít. Ze zákona č. 198/2002 Sb., 
s účinností od 1.1.2002 a změny z 24.4. 2002. Právo MV ČR poskytovat dotace a 
právně vymezené oblasti možných dotací. Zálohový systém dotací. 

CZ - cze: PA: bv/2003 
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030446 - ANAL 030885 

KARABEC, Zdeněk 

Jaká je budoucnost trestní justice?  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 3, s. 2 - 4.  

 V úvodní části článku autor uvádí představy několika vědců z 18. a začátku 20. 
století o trestání, trestní justici a o zacházení s pachateli. Dále se zabývá historickými 
souvislostmi a radikálními změnami, kterými prošly kompetence k projednávání 
různých deliktů. Koncepce restorativní justice. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030431 - ANAL 030880 

KLOUČKOVÁ, Světlana 

Státní zástupce a právní pomoc v cizině v průběhu řízení před soudem. 

In: Soudce. - 5, 2003, č. 3, s. 2 - 3.  

 Postup při poskytování právní pomoci v cizině v průběhu řízení před soudem. 
Opatřování důkazů státním zástupcem. Dokazování v řízení před soudem na základě 
obžaloby podané státním zástupcem. Povinnosti předsedy senátu v případě, že je třeba 
provést výslech svědka, který se zdržuje v cizině a v případě, že se svědek z ciziny 
k hlavnímu líčení nedostaví.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030415 - ANAL 031659 

MATEJKA, Ján 

Právní úprava distančního výkonu práce.  

In: Právo a zaměstnání. - 9, 2003, č. 4, s. 11 - 18.  

 Z historie právních úprav distančního výkonu práce a soudobé právo. Právní úprava 
výkonu práce u domácích zaměstnanců (homeworking). Právní úpravy distanční práce 
v podobě teleworkingu. Bezpečnost a ochrana zdraví při těchto pracích, problematika 
distanční realizace pracovněprávních úkolů a odpovědnosti za škodu způsobenou 
ztrátou svěřených předmětů. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030445 - ANAL 030884 

NEČADA, Václav 

Přehled vývoje trestněprávní úpravy hospodářské kriminality v České republice po 
listopadu 1989.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 2, s. 19 - 24.  

 Pokračování přehledu vývoje trestněprávní úpravy hospodářské kriminality v ČR po 
listopadu 1989 z čísla 1/2003.  
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030437 - ANAL 031665 

PAULIČKOVÁ, Alena 

Zákonná úprava elektronického podpisu.  

In: Právo a podnikání. - 7, 2003, č. 4, s. 23 - 27.  

 Komentář ke slovenskému zákonu č. 215/2002 Z.z. O elektronickém podpisu. Co 
musí elektronický podpis splňovat. Platnost, používání, certifikát, časový rámec, 
registrace a povinnosti držitele certifikátu. Kontrola a certifikační autorita. Ochrana 
osobních údajů, sankce. 

CZ - slo: PA: bv/2003 

 

030439 - ANAL 031666 

SEDLÁČKOVÁ, Ivana 

K novelizacím ustanovení občanského soudního řádu o doručování, provedeným 
zákony č. 151/2002 Sb. a č. 202/2002 Sb..  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 2, s. 21 - 24.  

 Komentář k částečné novelizaci zákona. Způsoby a postupy při doručování. 
Náležitosti doručenky. Změny. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030438 - ANAL 031815 

SINGELNSTEIN, Tobias 

Institutionalisierte Handlungsnormen bei den Staatsanwaltschaften im Umgang mit 
Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt gegen Polizeivollzugsbeamte 
[Institucionalizované právní normy u státních zastupitelství v případě vyšetřování 
fyzického poranění policistů ve službě].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 86, 2003, č. 1, s. 1 - 26, 
10 tab., lit. 101.  

 Předmětem výzkumu je vyšetřovací řízení v případě fyzického napadení policisty ve 
službě. Otázkou je však, jak jsou tyto případy řešeny státním zástupcem a jak při 
ostatních vyšetřovacích procesech. Jestli zde existuje rozdíl a pokud ano, je-li tento 
rozdíl výsledkem institucionalizovaných norem. Výzkum byl proveden na základě 
statistik a sekundárních pramenů. 

BRD - ger: jv/2003 

 

030428 - ANAL 031811 

SUHLING, Stefan 

Factors Contributing to Rising Imprisonment Figures in Germany [ Faktory, které 
přispívají k rostoucímu počtu uvězněných osob v Německu].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 42, 2003, č. 1, s. 55 - 68, 6 obr., lit. 40.  
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 Od začátku 90.let se počet uvězněných osob v Německu výrazně zvýšil. Tato studie 
zkoumá možné příčiny tohoto jevu. Porovnáním situace ve dvou spolkových zemích, 
Dolním Sasku a Šlesvicko-Holštýnsku, dokazuje, že příčinou není ani tak růst a vývoj 
kriminality, jako spíše rozhodnutí soudů a prokuratury. V závěru jsou nastíněny 
požadavky pro další výzkum. 

GBR - eng: jv/2003 

 

030414 - ANAL 031658 

ŠIŠKOVÁ, Naděžda 

Vývoj doktríny základních práv v judikatuře Evropského soudního dvora 

In: Právník. - 142, 2003, č. 4, 342 - 366.  

 Vývoj doktríny základních práv v judikatuře ESD. Případy rozhodnutí Soudního 
dvora. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030447 - ANAL 031669 

WENDORF, Jeannine 

Smallpox is no small matter [Variola není maličkostí].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 3, s. 20 - 26, lit. 3. 

 Rozšíření nákazy pravými neštovicemi zejména v lokalitách koncentrace 
obyvatelstva (městského) jako jedna z možných akcí teroristů. Možnosti prevence 
(zejména očkování proti takovýmto rychle se šířícím zvlášť nebezpečným nákazám) v 
USA. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030476 - ANAL 031381 

BEJČEK, Josef 

Změny v typologii obchodních závazků.  

In: Obchodní právo. - 12, 2003, č. 3, s. 2 - 15, 2 graf. příl.  

 Dosavadní dělení obchodních závazkových vztahů. Nová typologie obchodních 
závazků a jejich vymezení: žádné "absolutní" závazkové vztahy ani obchodní ani 
neobchodní; typové (nominální) obchody; kombinované obchody; relativní obchody; 
obligatorní (absolutní) neobchody; fakultativní obchody. Zajištění závazků. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

030477 - ANAL 031382 

BÍLKOVÁ, Veronika 

Boj proti terorismu a Rada Evropy.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 3, s. 69 - 73.  
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Radou Evropy (RE) vytvořený komplexní právní rámec potírání terorismu. Hlavní 
právní, především smluvní, nástroje, jimiž RE disponuje. Evropská úmluva o 
potlačování terorismu - její obsah a hodnocení. Snahy o její revizi. Další úmluvy a 
akty orgánů RE využitelné v boji proti terorismu. Vývojové trendy - změny v chápání 
podstaty terorismu, jeho odlišení od organizované kriminality, důraz na prevenci, 
teroristické činy jako zločiny proti lidskosti apod.  

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030550 - ANAL 032114 

DLOUHÝ, Michal 

Eurojust.  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 2, s. 49.  

 Základní informace o vzniku, poslání a organizaci EUROJUSTu - Evropské jednotce 
pro soudní spolupráci. Cíl EUROJUSTu. Rozsah působnosti EUROJUSTu je 
vymezen určitými druhy trestné činnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030548 - ANAL 032112 

HÁJEK, Pavel 

K novele trestního zákona účinné od 1.7.2002.  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 2, s. 35 - 38.  

 Seznámení s novelou trestního zákona vztahujícího se k oblasti hospodářské 
kriminality. Původní znění návrhů změn (skutkových podstat trestných činů), které 
však nespatřily světlo světa na konci legislativního procesu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030466 - ANAL 031379 

KOLAJA, David 

E-podání zamezí krádežím ze spisů.  

In: Ekonom. - 47, 2003, č. 16, s. 7 - 8, 2 obr.  

 Elektronická soudní podání v ČR - současný stav. Význam rozvoje elektronického 
podání - ztížení až znemožnění nežádoucí manipulace s textem a jeho přílohami, 
omezení potencionální nedbalosti úředníků, ztížení a omezení korupce, krádeží spisů 
apod. Vývojové trendy elektronického podání. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030478 - ANAL 031383 

KUPKA, Petr 

Autorské právo z pohledu práva trestního.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 3, s. 73 - 77.  

 Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana nabývá stále větší důležitosti, protože má 
přímý vztah k ekonomickému růstu. V současnosti právě autorské právo a právní 
normy ochraňující duševní vlastnictví vůbec patří k nejvíce porušovaným. Ochrana 
autorského práva zároveň patří k nejobtížněji prosazovatelným. Nejčastější způsoby 
porušování autorských práv (např. tzv. piraterie). Ochrana autorských práv podle 
trestního zákona a skutkové podstaty trestných činů. Počítačová kriminalita a její 
trestání. Správní trestání porušení autorských práv. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

  

030459 - ANAL 031372 

MORLET, Pierre 

Quelques considérations sur le statut pénal des gouvernements étrangers, d'apres 
l'arret de la Cour Internationale de Justice de 14 février 2002 ("Yerodia") [Několik 
úvah k trestnímu statutu cizích vládních činitelů podle rozsudku Mezinárodního 
soudního dvora ze 14. února 2002 (případ "Yerodia")].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 82, 2002, č. 11, s. 979 - 1003.  

 Problematika možnosti trestního stíhání a odsouzení cizích státních příslušníků, 
obviněných z těžkých zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy 
belgickými soudy. Analyzuje rozsudek Mezinárodního soudního dvora v kauze 
"Yerodia". Problematika trestní odpovědnosti a imunity vládních činitelů v těchto 
případech. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

030467 - ANAL 031678 

SCHEU, Harald Christian - EXNEROVÁ, Julie 

Vývoj evropského azylového práva a střední Evropa - Poznámky k mezinárodnímu 
symposiu "Problematika azylu ve střední Evropě". 

In: Právník. - 142, 2003, č. 5, s. 528 - 532.  

 K jednání a výsledkům mezinárodního sympozia ve dnech 29. až 30. 10. 2002 na 
pražské UK k azylové problematice v Evropě a ve střední Evropě. K významu 
ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z r. 1951 s dodatkem z r. 1967 a 
Amsterodamské smlouvy (v platnosti od r. 1999). Hlavní myšlenky z vystoupení 
účastníků. 

CZ - cze: PA: bv/2003 
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030492 - ANAL 030893 

SOVÁK, Zdeněk - NEDOROST, Libor - KNAPILOVÁ, Alena 

Zvýhodňování věřitele.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 4, s. 17 - 21.  

 Trestný čin zvýhodňování věřitele versus trestný čin poškozování věřitele. Trestní 
odpovědnost.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030481 - ANAL 031386 

ŠÁMAL, Pavel 

K rozhodování o stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání podle 160 odst. 7 
TrŘ.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 3, s. 95 - 96.  

 Výklad novely trestního řádu o postupu při zahájení trestního stíhání. Oprávnění 
státního zástupce při zahájení trestního stíhání. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030475 - ANAL 031381 

TOMAN, Miloš 

Mýty o hodnocení zaměstnanců.  

In: Moderní řízení. - 38, 2003, č. 4, s. 58 - 59.  

 Pravidelné hodnocení zaměstnanců je běžnou praxí velkých i středních firem. 
Požadavkům moderního řízení však některé udržující se mýty kolem hodnocení 
zaměstnanců již nevyhovují, protože vedou k formalismu. Východiskem by měla být 
každodenní komunikace na všech úrovních podnikového řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030479 - ANAL 031384 

VANTUCH, Pavel 

K návrhu právní úpravy institutu "korunního svědka".  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 3, s. 77 - 82.  

 Návrh právního institutu korunního svědka jako jednoho z prostředků potírání 
kriminality, především organizované. Současný právní stav. Hlavní principy 
navrhované právní úpravy v trestním řádu: návrh na dočasné přerušení trestního 
stíhání, návrh na zastavení trestního stíhání, řízení proti spolupracujícímu 
obviněnému, dočasné odložení trestního stíhání. Návrh právní úpravy v trestním 
zákoně. připomínky k navrhované úpravě. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030500 - ANAL 032065 

VEDRAL, Josef 

K některým otázkám pracovního poměru úředníků územních samosprávných 

celků.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 14, příloha.  

 Zákon č. 312/2002 Sb. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a pro 
jmenování vedoucího úřadu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030509 - ANAL 032074 

VEINER, Zdeněk 

Elektronický podpis a bezpečnost informace.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 2, s. 19 - 20.  

 Elektronický podpis. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Certifikát elektronického podpisu. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030521 - ANAL 032086 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 
203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. 
a zákona č. 320/2002 Sb..  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 4, příloha.  

Text zákona č. 320/2002 Sb. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

030519 - ANAL 032084 

HOŠEK, Zdeněk 

Evropské instituce a pracovní orgány, působící v oblasti požární bezpečnosti staveb.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 4, s. 9 - 11.  

 Některé klíčové instituce a pracovní orgány EU působící v oblasti požární 
bezpečnosti staveb. EC - Evropská komise. Pracovní skupiny ve stavebnictví. DG 3 
Enterprise - Generální ředitelství pro oblast podnikání. FRG - Skupina úředníků pro 
požární předpisy. GNB - Skupina pro notifikované orgány. FSG - Požární sektorová  
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skupina notifikovaných orgánů. GWFT - Klasifikace stavebních výrobků bez 
následného zkoušení. EC - CEN - Skupina prověřující řešení úkolů technické 
normalizace. CC - Stavební poradci. Eurocodes - Eurokódy. RG - CPDW - Řídící 
skupina pro stavební výrobky v kontaktu s pitní vodou. Úloha CEN a EOTA. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030522 - ANAL 032087 

KOZÁK, Stanislav 

Mobilní operační a informační pracoviště.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 4, s. 15, 1 obr., 1 obr., 1 tab.  

 Projekt mobilního operačního a informačního pracoviště. Technické parametry. 
Komunikační systém. Softwarové vybavení. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030535 - ANAL 032099 

MARGOLIUS, Richard 

Pyrotechnická výjezdová skupina - odborníci na první pokusy.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 5, s. 57 - 59, 5 obr.  

 Seznámení s činností pyrotechnické výjezdové skupiny. Speciální pyrotechnická 
výstroj. Pyrotechnická práce. Vybrané případy, kdy byly použity destrukční 
prostředky. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030537 - ANAL 032101 

Metodika pro realizaci programu podpory aktualizace územně plánovací dokumentace 
obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 17, příloha.  

 Metodika pro realizaci programu podpory aktualizace územně plánovací 
dokumentace obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou 
ochranu. Klíčové předpoklady realizace Programu. Organizační zásady realizace 
Programu. Účast státního rozpočtu na financování programu. Klíčové termíny 
postupu obcí. Sankce za nedodržení podmínek programu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030523 - ANAL 032088 

Organizační struktura a úkoly odboru ochrany obyvatelstva MV GŘ HZS ČR.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 4, s. 23.  
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Struktura odboru ochrany obyvatelstva MV - GŘ HZS ČR. Úkoly jednotlivých 
oddělení. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030520 - ANAL 032085 

ŠEVČÍK, Libor - DVOŘÁK, Otto 

Hašení elektrických zařízení pod napětím.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 4, s. 12 - 14, 7 tab., lit. 13.  

 Stručná charakteristika problematiky hašení elektrických zařízení pod napětím 
vodou, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zkušebního stanovení minimální 
odstupové vzdálenosti proudnice od elektrického zařízení při ručním hašení a 
výsledků zkoušek v technickém ústavu požární ochrany. Charakteristika účinku 
elektrického proudu  na člověka. Stanovení bezpečné vzdálenosti. Popis zkušebního 
zařízení a metody stanovení. Další zkoušky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030518 - ANAL 032083 

Zásady pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce 
požární techniky pro jednotky požární ochrany.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 4, s. 2.  

 MV - generální ředitelství záchranného sboru ČR stanoví pro poskytování účelových 
dotací vybraným obcím z rozpočtové kapitoly MV - GŘ HZS ČR v rámci reprodukce 
požární techniky pro jednotky požární ochrany následující zásady. Čl. 1 - Všeobecné 
informace, čl. 2 - Technické a organizační požadavky, čl. 3 - Ekonomické požadavky, 
čl. 4 - Závěrečná ustanovení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

030470 - ANAL 031681 

BERTOMEN, Lindsey 

Get an edge on tactical knife purchases [Pozornost nákupu kvalitních taktických 
nožů].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 3, s. 90 - 98, 3 obr.  

 Úvodem případ použití služebního nože při vyproštění psa ze smyčky lana. 
Informace o výrobcích nožů používaných americkou policií a o testování těchto nožů. 
Požadavky na vlastnosti a účely efektivního použití, rozměry, zpracování a materiál. 
Podrobněji k nožům Emerson SARK, CRKT M16 a Benchmade 5000. 
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030532 - ANAL 032096 

DUŠEK, Ondřej 

Browning BDA cal. 9x19 mm Luger.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 5, s. 68 - 71, 8 obr.  

Charakteristika a popis pistole Browning BDA. Technické údaje a vlastnosti pistole. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030425 - ANAL 032056 

FENCL, Jiří 

Cesta odstřelovačky.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 4, s. 25, 2 obr.  

 Charakteristika a popis policejní odstřelovačky. Další druhy odstřelovaček a střeliva 
využívané v Evropě k různým účelům a na různé vzdálenosti. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030503 - ANAL 032068 

JET Protector.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 4, s. 19, 5 obr., 1 tab.  

 Nesmrtící zbraně - obranné prostředky - Jet Protector s typovým označením JP-401 
nebo JP-402. Technické údaje těchto obranných prostředků. Druhy nábojek. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030527 - ANAL 032091 

KOMENDA, Jan - KNOTEK, Jiří 

V podsvětí i v tajných službách.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 5, s. 49 - 51, 9 obr.  

 Přehled nejzajímavějších zákeřných zbraní - popis a charakteristika (boxery, obušky, 
škrtidla, nože, střelné zbraně ...). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030545 - ANAL 032109 

Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 5, s. 33, 5 obr.  

 Pokračování z čísla 4/2003. Náboj cvičný, dělený, dělostřelecký, náboj Flobert, náboj 
jednotný, jehlovkový, kulový, kulový pro brokové zbraně, náboj Lefaucheux, náboj 
lovecký, náboj Magnum. Pokračování příště. 
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030526 - ANAL 032090 

MARGOLIUS, Richard 

Mudr. Jan Šimčík. Účinky střelných zbraní.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 5, s. 28 - 30, 7 obr.  

 Rozhovor s Mudr. J. Šimčíkem o střelných poranění. Případy postřelení a poranění 
výbuchy trhavin. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030528 - ANAL 032092 

MARGOLIUS, Richard 

H & K zbraň speciálních jednotek.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 5, s. 16, 3 obr., 1 tab.  

 Novodobá verze plně automatického samopalu H & K MP-5 se od svého vzniku 
(počátku 70. let) uplatnila při operacích speciálních, armádních a policejních týmů 
jako zbraň pro boj muže proti muži. Charakteristika a popis samopalu H & K MP5SD, 
samopalu H & K MP-5 a H & K MP5K. Technické údaje a vlastnosti samopalu H & 
K MPS. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030533 - ANAL 032097 

MARGOLIUS, Richard 

Devítka nebo .40 S & W?  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 5, s. 72, 3 obr.  

 Poradna pro výběr vhodné zbraně a střeliva pro osobní ochranu. Náboj ráže 9 mm 
Luger, .40 S & W. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030506 - ANAL 032071 

MOLTAŠ, Zdeněk 

Detektory kovů a hledači rezavých pokladů.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 4, s. 76 - 77, 3 obr.  

 První funkční přístroj - detektor kovu. Použití detektorů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030411 - ANAL 031655 

NIELSEN, Eugene 

A duty pistol for the 21st century [Služební pistole pro 21. století] 
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In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 1, s. 84 - 88, 2 obr.  

 Nové pistole Springfield XD pro extrémní podmínky služby. V rážích a střelivu 9 
mm, .40 S&W, .357 SIG. Technické údaje k jednotlivým rážím. Výsledky testování 
jako služební zbraně. Spřažení 3 bezpečnostních prvků automaticky fungujících do 
doby jejich vypnutí střelcem. Ergonomika střelby a design. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030504 - ANAL 032069 

NOVÁK, Jindřich - ŠPIČKA, Ivan 

Činí následný výstřel z obránce vraha?  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 4, s. 56 - 57, 1 obr.  

 Pokračování z č. 3/2003. Nebezpečí hrozící obránci. Boj se skupinou. Nechtěný 
výstřel. Dokončení v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030529 - ANAL 032093 

REITER, Petr 

Zásahové jednotky.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 5, s. 52 - 53, 6 obr.  

 Zásahové jednotky krajů. Výběr do speciálních jednotek. Výzbroj speciálních 
jednotek. Symbolika zásahových jednotek. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030505 - ANAL 032070 

Zákeřné zbraně.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 4, s. 72 - 73, 14 obr.  

 Použití chladných zbraní. Výzbroj agentů tajných služeb pro boj zblízka. Popis a 
charakteristika: Bodec, garota, pesket, madu, nunčaka, eurudžin, šobo, šibiko, sai, 
muntesu, tecu, kusarigama, chigiriki. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030546 - ANAL 032110 

Základní demontáže krátkých palných zbraní Melior model 1920 7,65 mm Browning.  

In: Zbraně a náboje. - 8, 2003, č. 5, s. 54, 4 obr.  

 Základní demontáž pistole Melior model 1920 7,65 mm Browning. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 23



ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝSTROJ, VÝZBROJ 

 

030517 - ANAL 032082 

JANÍČEK, Miroslav 

Pyrotechnická ochrana před terorismem : 1. část.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 2, s. 61 - 64, 10 obr.  

 Jevy a účinky při výbuchu- způsoby jejich eliminace. Výbušniny a výbuchové děje. 
Výbuchové přeměny a jejich rozdělení. Výbuchové (explozivní) hoření. Detonace. 
Rozdělení chemických výbušnin. Hlavní vlastnosti. Výkon výbušniny. Jevy a 
omezení jejich účinku při výbuchu. ochrana budov. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030515 - ANAL 032080 

PLZÁK, Josef 

Rádiové spojení zpravodajských služeb.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 2, s. 50 - 55, 11 obr., 1 tab.  

 Pokračování z minulého čísla. Agenturní rádiové spojení druhého odboje. Přehled 
výsadků čs. armády z Británie. Přehled stanic, jimiž byly vybaveny některé z 
výsadků. Taktika agenturního spojení Vojenské rádiové ústředny a britské SOE. 
Sovětská zpravodajská činnost na území ČSR. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030513 - ANAL 032078 

TOMS, Ladislav 

Mechanické zábranné systémy. Blokovací prvky zámků a dveřních vstupů aneb 
zvýšení bezpečnosti pomocí elektroniky : 27. část.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 2, s. 42 - 44, 20 obr.  

 Blokovací prvky zámků a dveřních vstupů. Blokování cylindrické vložky, heslového 
zámku, depozitního a sejfového zámku. Elektromagnetické zámky. Přídržné magnety. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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POLITIKA 

 

030460 - ANAL 031373 

POLEDNOVÁ, Klára 

Rozšíření Evropské unie a migrace v Evropě po roce 2000 : Postoje členských a 
kandidátských států. Případ Itálie.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 3, s. 10 - 13, lit. 7.  

 Připravované rozšíření EU o země střední a východní Evropy a postoje obyvatel 
členských států k tomuto rozšíření. Jednou z klíčových otázek je problematika 
migrace a s ní souvisejícího strachu z přílivu levné pracovní síly. Situace v Itálii, která 
má velké zkušenosti jak s imigrací tak i s emigrací. Nový italský zákon o 
přistěhovalectví jako reakce na rostoucí ilegální imigraci. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030462 - ANAL 031375 

SOULEIMANOV, Emil 

Rusko-americké vztahy, východní rozšíření NATO a společný boj proti terorismu.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 3, s. 18 - 19.  

 Potírání militantního světového terorismu a vytváření protiteroristické koalice v 
souvislostech americko-ruských vztahů. Východní rozšiřování NATO, vztah k OSN a 
využití protiteroristického boje pro budování základny pro následné převedení 
mezinárodněprávní a politické legitimity z OSN na NATO, kde hlavní roli hrají USA. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030461 - ANAL 031374 

SVIATKO, Martin 

Meniaci sa charakter efektu odstrašenia.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 3, s. 16 - 18.  

 Funkce zbraní a zbraňových systémů jako odstrašujících prostředků. Vývoj efektu 
odstrašení v souvislosti se zbraněmi hromadného ničení. Selhání efektu odstrašení - 
teroristické útoky a jejich bezpečnostní rizika jako předzvěst tohoto selhání. Význam 
územního faktoru v  politice odstrašení a prosazování tzv. preventivních akcí. 

CZ - sla: PA: bh/2003 

 

030463 - ANAL 031376 

ŠTĚPÁNEK, Přemysl 

Humanitární intervence - srozumitelný pojem?  
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In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 3, s. 33 - 35.  

 Vymezení pojmu a pokus o definici tzv. humanitární intervence. Historické kořeny, 
kritéria, legitimita. Negativní vymezení humanitární intervence. Kritika pojmu a praxe 
mezinárodní politiky. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


