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ALKOHOL, DROGY 

 

030631 - ANAL 032175 

DANIŠ, Pavel 

Stručný nástin problematiky dopingu.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9,  2003, č. 2, s. 35 - 42.  

 Problematika dopingu. Základní kategorie dopingových prostředků. Dělení dopingových 
prostředků. Zakázané metody. Skupina látek podléhajících určitým omezením. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030569 - ANAL 032133 

HAMPL, Karel 

Substituční léčba závislosti na heroinu buprenorfinem.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 3, s. 163 - 167, 2 grafy, 1 obr., 1 schéma, 6 
tab., lit. 9.   

 Zkušenosti s léčbou buprenorfinem jsou uvedeny celkem u 32 ambulantních pacientů s 
průměrným věkem 22 až 23 let, s udávaným denním množstvím heroinu 0,4 g až 2,5 g. 
Soubor pacientů a zahájení léčby. Průběh a výsledky léčby. Ukončení léčby a fenomén 
poslední dávky drogy. Nežádoucí komplikace při léčbě. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030596 - ANAL 032145 

KOLIBÁŠ, E. - NOVOTNÝ, V. - ŠEFRÁNKOVÁ, V. 

Skúsenosti študentov vysokých škôl s návykovými látkami. Užívanie a 

vedomosti o návykových látkach : 1.časť.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 1, s. 17 - 28, 5 grafy, 3 tab., lit. 15.  

 V práci se prezentují poznatky získané v souboru 381 studentů VŠ v Bratislavě. Nejčastěji 
používanými návykovými jsou černá káva, alkohol a tabák. Vyskytuje se však i užívání 
ilegálních drog. Nejčastěji užívanými ilegálními drogami jsou kanabinoidy. Soubor probandů 
a metodika průzkumu. Výsledky, diskuse a závěry. 

SLK - sla: PA: ká/2003 
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030629 - ANAL 032173 

Mobilní rentgeny v CS.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 2, s. 25 - 26, 3 obr.  

 Použití rentgenového přístroje u celní správy v boji proti nezákonným přepravám omamných 
a psychotropních látek. Popis a charakteristika přístroje. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030570 - ANAL 032134 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav - ZIMA, Tomáš 

Marihuana a alkohol - častá a nebezpečná kombinace.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 3, s. 171 - 172, 1 graf., lit. 4.  

 Rizika souběžného zneužívání alkoholu a marihuany: úrazy, agresivita, školní prospěch a 
pracovní výkonnost, psychotické poruchy a poškození mozku, alkohol a marihuana u duševně 
nemocných. Rizika pro srdce a oběhový systém, rakovinotvorné účinky, poškození plodu. 
Deprese. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030599 - ANAL 032148 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav - ZIMA, Tomáš 

Marihuana a alkohol - častá a nebezpečná kombinace.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 1, s. 43 - 47, 1 graf., lit. 4.  

 Samotný alkohol i samotná marihuana s sebou přinášejí zdravotní rizika včetně nebezpečí 
závislosti. Kombinace těchto látek je však v některých směrech ještě podstatně rizikovější, 
než každá z nich sama o sobě. V ČR se jedná o reálný a častý problém. Data z rozsáhlé studie 
ESPAD získaná v roce 1999 od 7588 adolescentů ve věku 16 až 18 let svědčí o tom, že 
existuje zřetelná a statisticky významná souvislost mezi frekvencí konzumu nadměrných 
dávek alkoholu a kouření marihuany u českých adolescentů. Rizika souběžného zneužívání: 
Úrazy, agresivita, školní prospěch a pracovní výkonnost, psychotické poruchy a poškození 
mozku. Alkohol a marihuana u duševně nemocných. Deprese. 

SLK - cze: PA: ká/2003 

 

030597 - ANAL 032146 

NOVOTNÝ, V. 

Miesto tiapridu v liečbe alkoholizmu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 1, s. 29 - 36, 3 tab., lit. 20.  

 Prezentace farmakodynamických a farmakokinetických parametrů s upozorněním na možné 
výhody při léčbě závislostí. Přehledné zpracování práce zabývající se léčbou alkoholického  

 3 



abstinenčního syndromu pomocí tiapridu. Úvod. Základní údaje o tiapridu. Tiaprid a 
nežádoucí účinky. Dávkování. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2003 

 

030598 - ANAL 032147 

NOVOTNÝ, V. - KOLIBÁŠ, E. 

Návykové látky a študenti vysokých škôl - niektoré novšie údaje.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 1, s. 37 - 42, lit. 21.  

 Nadměrné konzumování alkoholu a jiných psychoaktivních látek představuje značný 
problém ve vysokoškolské populaci. Snižuje předpoklady úspěchu. Zvlášť závažný je u 
mediků. Poznatky z USA, Norska, Řecka, Izraele, Iránu a Japonska. 

SLK - sla: PA: ká/2003 

 

030614 - ANAL 032158 

OROSOVÁ, Oľga - SALONNA, Ferdinand 

Percipovanie školy, učenia sa a prevencie drogových závislostí - protektívny/rizikový faktor v 
prevencii drogových závislostí.  

In: Československá psychologie. - 47, 2003, č. 3, s. 157 - 168, 6 tab., lit. 30.  

 Sledování percepce, subjektivního smyslu pojmu škola, učení se a prevence drogových 
závislostí metodou sémantického diferenciálu. Vliv pohlaví, míry konzumace alkoholu, 
kouření a participace v Rovesnickém programu prevence drogových závislostí na percepci 
klíčových pojmů. Byly použity metody aplikované sociální psychologie. Výsledky a závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2003 

 

030595 - ANAL 032144 

SOMOŠOVÁ, J. - POSPÍŠIL, R. 

Porovnanie spektra psychoaktívnych látok užívaných na Bratislavskej tanečnej scéne za roky 
1999/2002.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 1, s. 9 - 16, 4 grafy, 1 tab., lit. 14.  

 Průzkum spektra psychotropních látek na "taneční" scéně a porovnání výsledků s údaji 
získanými v roce 1999. Metodika, výsledky, diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2003 

 

030612 - ANAL 032156 

SVOBODOVÁ, Eva 

Některé otázky k problematice těhotných drogově závislých žen a matek 

In: Závislosti a my. - 11, 2003, květen, s. 14 - 17, lit. 17.  
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 Zkušenosti z USA. Ve Spojených státech se již od 70. Let zabývají metodickým postupem v 
sociální práci s těhotnými drogově závislými ženami, které tvoří velmi specifickou a  
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intervenční velmi náročnou subpopulaci. Závěry z výzkumů v oblasti edukační. Komplexita 
problému a psychosociální patologie drogově závislé ženy a negativní dopady - domácí násilí, 
jiný životní styl, priority. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030613 - ANAL 032157 

Teorie tabákové síly.  

In: Závislosti a my. - 11, 2003, květen, s. 23 - 27.  

 Teorie tabákové síly: Proces, vyhodnocení procesu, nábor, tabák a sdělovací prostředky. 
Tabák, sport a umění - sponzoring, tabák a politické systémy. Závěr, doporučená východiska. 
Zdroje odborných a statistických informací. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030627 - ANAL 032171 

Výroční zpráva NPC za rok 2002.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 2, s. 2 - 17.  

 Obecná charakteristika v oblasti drog. Obchod s heroinem, kokainem, canabisem, pervitinem. 
Vývoz, dovoz, výroba a distribuce syntetických drog. Některá specifika jednotlivých 
etnických a dalších skupin pachatelů. Regionální specifika obchodu s OPL v ČR. Činnost 
skupiny metodiky a prevence P ČR Národní protidrogové centrály. Spolupráce. Příklady 
ukončených operací v roce 2002. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030628 - ANAL 032172 

Výroční zpráva celní správy za rok 2002.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 2, s. 18 - 24, 10 obr.  

 Celní správa ČR se dlouhodobě podílí na plnění úkolů protidrogové koncepce vlády ČR. 
Rozbor výsledků a plnění úkolů celních orgánů v oblasti boje proti nelegálnímu dovozu a 
vývozu omamných a psychotropních látek. Analýza záchytů jednotlivých druhů drog: Opiáty, 
kanabinoidy, kokain. Syntetické drogy a prekurzory. Plnění dalších úkolů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030611 - ANAL 032155 

Vzrůst matadonu jako smrtelné drogy. Volný překlad Pam Belluch.  

In: Závislosti a my. - 11, 2003, květen, s. 13.  

 Zneužívání metadonu rekreačními uživateli drog v USA. Způsobuje alarmující vzestup 
předávkování a úmrtí. Počet úmrtí v některých amerických státech. Několik činitelů, kteří 
přispívají ke zneužívání metadonu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030739 - ANAL 032402 

Drogy: otevřený problém.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 6, příloha.  

 Dokončení z minulého čísla. Romské zločinné struktury zabývající se obchodem s OPL. 
Regionální specifika obchodu s OPL v ČR. Činnost skupiny metodiky a prevence PČR 
Národní protidrogové centrály. Zahraniční spolupráce. Spolupráce s mimoresortními 
subjekty. Příklady ukončených operací NPC v roce 2002. Statistické údaje.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030632 - ANAL 032176 

HAMOUZOVÁ, Jana 

Změny v politickém systému České republiky a jejich vliv na drogovou scénu : 1. část.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 2, s. 44 - 46.  

 Problematika drog. Pohled do historie. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030788 - ANAL 032271 

KLÍMOVÁ, Helena 

Nemoc jako metafora vyjádřená tělem : Jak a čím se souží naše duše?  

In: Vesmír. - 82, 2003, č. 5, s. 285 - 288, lit. 6.  

 Pokus o výklad jedné z příčin duševních poruch jako absence uspokojování duchovních 
potřeb člověka. Úloha náboženství, rituálů a mýtů. Autorka se soustředila na některé duševní 
poruchy žen (anorexie). Iniciační mýty a rituály a jejich podoba a význam dnes.  

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030782 - ANAL 032265 

NEŠPOR, Karel 

Alkohol, jiné návykové látky a stres.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, duben, s. 12 - 13, 1 tab., 2 
schémata.   

 Stres jako faktor přispívající k zneužívání návykových látek. Rizikové a ochranné činitele při 
stresu. Vliv alkoholu na změny při stresu (dech, tep, krevní tlak, metabolismus, kožní 
galvanická vodivost). Účinky alkoholu, drog a podobných návykových látek při stresu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030704 - ANAL 032241 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav - ZIMA, Tomáš 

Marihuana a alkohol - častá a nebezpečná kombinace.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, únor, s. 4 - 7, 1 graf.  

 Zdravotní rizika alkoholu a marihuany. Souběžné užívání pak tato rizika znásobuje: úrazy, 
agresivita, zhoršení pracovní výkonnosti resp. školního prospěchu, psychotické poruchy a 
poškození mozku, poruchy oběhového systému a srdeční poruchy, rakovinotvorné účinky, 
poškození plodu, deprese. U duševně nemocných se pak tato znásobená rizika ještě více 
zvyšují a vyvolávají prudké zhoršení psychických stavů a prohloubení choroby. 

CZ - cze: PA: bh2003 

 

030781 - ANAL 032264 

Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření ve školách.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality. - 2003, duben, s. 10 - 11, 4 internetové 
odkazy.  

 Testování moči žáků přímo ve škole a prohledávání školních prostor za pomoci psů se 
speciálním výcvikem není protidrogovou prevencí. Navíc má takováto činnost řadu právních 
úskalí, porušuje řád školy, postup může být i přímo nezákonný. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

030641 - ANAL 031691 

BOCIJ, Paul - MCFARLANE, Leroy 

The Internet: A Discussion of Some New and Emerging Threats to Young People [Internet a 
existující a nová ohrožení dětí a mládeže].  

In: Police Journal. - 76, 2003, č. 1, s. 3 - 13, lit..  

 Internet jako prostředek zneužívaný k ohrožování mravní výchovy mladistvých. Jako cesta k 
rozšiřování pornografie a kontaktů ke zneužívání dětí a mladistvých. Některé typické 
příklady. Postup změn v zaměření a vliv nových technologií. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030582 - ANAL 031824 

CATNEY, Noel P. 

Cyberproofed? How to Promote Internet Safety for Children [Jak zajistit internetovou 
bezpečnost pro děti].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 4, s. 28 - 34, 1 obr.  

 Problém šíření dětské pornografie na internetu. Nový program boje proti této kriminalitě 
nazvaný Cyberproofed?, který vypracovala policie v kanadském Ontariu, může být aplikován 
i v dalších zemích. Hlavní zásady počítačové bezpečnosti, určené pro rodiče a děti.  

USA - eng: PA: jv/2003 

 

030607 - ANAL 031829 

DEAKIN, Jo - SPENCER, Jon 

Women Behind Bars: Explanations and Implications [Ženy za mřížemi. Výklady, úvahy, 
závěry].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 42, 2003, č. 2, s. 123 - 136, 4 tab., lit. 35.  

 V posledních letech se ve Velké Británii neustále zvyšuje počet odsouzených a uvězněných 
žen. Rozbor příčin tohoto jevu. Analýza oficielních statistik. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

030584 - ANAL 031686 

FIALOVÁ, Karina 

Prevence proti kriminalitě.  

In: Právo a podnikání. - 7, 2003, č.5, s. 23.  

 9 



 K celostátnímu programu prevence kriminality a opětovnému zařazení Valašského Meziříčí 
do tohoto programu, vyhlašovaného Ministerstvem vnitra. Podmínky, zaměření a efektivnost 
podle pracovnice městského úřadu.  

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030677 - ANAL 031838 

GILINSKIJ, Yakov 

Sozialer Umbruch und organisierte Kriminalität in Russland [Sociální převrat a organizovaná 
kriminalita v Rusku].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 86, 2003, č. 2, s. 141 - 157, lit. 
19.  

 Stav kriminality v Rusku a tendence jejího vývoje je nutno vidět v úzké souvislosti s právě 
probíhajícím procesem převratných společenských změn. Autor podává stručný přehled 
vývoje organizované kriminality v bývalém Sovětském svazu a v současném Rusku, 
analyzuje současný stav a nabízí prognózu budoucího vývoje, přičemž bere v úvahu 
nejdůležitější aspekty celospolečenského kontextu. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030579 - ANAL 031821 

GOMEZ, Halli 

The Sexual Crimes Clearinghouse. Linking Intelligence Information [ Informační ústředna a 
její funkce v boji proti sexuální kriminalitě]. 

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 3, s. 45 - 51, 2 obr., lit. 1.  

 Na Floridě, v policejním oddělení v Miami, vyvinuli novou metodu boje proti sexuální 
kriminalitě, kterou by bylo možno nazvat metodou informační. Metoda je založena na analýze 
zločinů, neustálém shromažďování informací o pachatelích, porovnávání jednotlivých 
případů, sledování podezřelých osob, registraci DNA, atd. Důležitou složkou je zajištění 
plynulého toku všech těchto informací na všech stupních policejní hierarchie, což se dříve 
zanedbávalo. Statistika objasněnosti případů z posledních let hovoří jasně ve prospěch této 
metody. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

030642 - ANAL 031833 

LEVI, Michael 

Organising and Controlling Payment Card Fraud: Fraudsters and their Operational 
Environment [Organizace a koordinace podvodníků s platebními kartami. Podvodníci a jejich 
operační působnost].  
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In: Security Journal. - 16, 2003, č. 2, s. 21 - 30, 1 tab., 1 graf, lit. 22.  

 Jakou techniku používají podvodníci s platebními kartami a jak reagují na nová preventivní 
opatření. Okruh jejich působnosti je široký, nemají potřebu se organizovat, operují v různých 
částech Velké Británie, dokonce i v Evropě. Diskuse o možnostech prevence.  

GBR - eng: jv/2003 

 

030581 - ANAL 031823 

MAC MAHON, James W. 

Partnership Program Targets Bullying, Intimidation, and Harassment [Nový program se 
zaměřuje na prevenci šikanování. zastrašování a týrání].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 4, s. 24 - 26.  

 Nový program, který má zabránit dalšímu šíření kriminality, incidentů a šikanování na 
amerických středních školách, byl vypracován v New Yorku. Na tomto programu se podílí 
několik partnerských organizací. 

USA - eng: jv/2003 

 

030580 - ANAL 031822 

MEISE, M. - MAIER, K. - ROTH, S. 

Verkennung der Kriminalität junger Menschen : Am Beispiel rechter Cliquen [Nesprávně 
posuzovaná kriminalita mladých lidí. Na příkladu pravicových organizací].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 3, s. 159 - 162, lit. 3.  

 Kriminalita mladých lidí je převážně považována za pouhou epizodu ve vývoji jedince. Jsou 
však i případy, kdy se kriminalita mladého člověka vyvíjí dál, a to nejen u mladých Němců, 
ale – nápadně často - také u cizinců. Při interpretaci kriminality cizinců se často vychází z 
nesprávných předpokladů. Příčinou je nedostatečná znalost a špatná pozorovací schopnost jak 
u odborníků tak u širší veřejnosti. Fenomén pravicového extremismu u mladých lidí v 
kontextu současné lidské společnosti. Nesprávné posuzování tohoto fenoménu. 

BRD - ger: jv/2003 

 

030647 - ANAL 031390 

NAGELS, Carla 

Les jeunes, la violence et l'exclusion [Mládež, násilí a vyloučení].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 82, 2002, č. 12, s. 1138 - 1155.  

 Problematika vztahu mládeže a násilí z hlediska kriminologicko-sociologického. Co nebo 
kdo tvoří mládež, vývoj pojmu od 17. století, místo mládeže a mladých lidí ve společnosti a 
jejich společenská marginalizace. Problém definice násilí a vztah násilí a mládeže. Sociální 
vyloučení mládeže z rozhodujícího společenského uspořádání, její podřízení rodičům a jiným 
sociálním strukturám a autoritám. Neudržitelnost této situace a nutnost plnohodnotné 
integrace mládeže do společenských struktur. 
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030615 - ANAL 032159 

PAVLÁT, Josef 

K posuzování možnosti resocializace pachatelů násilné trestné činnosti.  

In: Československá psychologie. - 47, 2003, č. 2, s. 173 - 179, lit. 43.  

 Posuzování perspektivy resocializace "podnikatelů v násilí a vraždách", zda dostačují 
klasická kritéria, či zda je na místě za nutnou podmínku úspěšné resocializace považovat i 
přiznání se pachatele v průběhu trestního řízení tak, jak to dělají někteří znalci. Při 
posuzování možnosti resocializace těchto pachatelů je třeba možnosti věnovat zvláštní 
pozornost vyšetřované osobnosti.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030608 - ANAL 031830 

ROWBOTHAM, Judith - STEVENSON, Kim - PEGG, Samantha 

Children of Misfortune: Parallels in the Cases of Child Murderers Thompson and Venables, 
Barratt and Bradley [Děti zla. Paralely v případech dětských vrahů v kauzách Thompson a 
Venables, Barratt a Bradley].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 42, 2003, č. 2, s. 107 - 122, lit 20.  

 Více než 130 let uplynulo mezi těmito dvěma případy, spáchanými v letech 1861 a 1993, kdy 
se nezletilé děti ocitly v roli vrahů. Přesto lze vypozorovat určité paralely. Domnívat se, že 
viktoriánská společnost zaujala k těmto případům přísnější postoj než dnešní společnost, by 
bylo povrchní a zjednodušující. Autoři porovnávají reakce veřejnosti a sdělovacích 
prostředků v obou případech a také právní systémy 19. a 20. století. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

030646 - ANAL 031834 

SCHNEIDER, Jacqueline L. 

Prolific Burglars and the Role of Shoplifting [Notoričtí bytoví zloději a vykrádání obchodů].  

In: Security Journal. - 16, 2003, č. 2, s. 49 - 59, 2 tab., lit. 21.  

 Výzkum v anglickém Shropshire se zaměřil na otázku, jakou roli hraje vykrádání obchodů v 
činnosti permanentních bytových zlodějů. Výzkum ukázal, že bytoví zloději vykrádají 
obchody pravidelně, aby získali takové finanční a hmotné prostředky, které jsou při bytových 
krádežích nedostupné. V závěru jsou uvedeny možnosti prevence této kriminality. 

GBR - eng: PA: jv/2003 
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030649 - ANAL 031835 

SPEED, Martin 

Reducing Employee Dishonesty: In Search of the Strategy [Jak snížit nepoctivost 
zaměstnanců. Hledání správné strategie].  

In: Security Journal. - 16, 2003, č. 2, s. 31 - 48, 10 obr., 2 tab., lit. 25.  

 Nepoctivost zaměstnanců v maloobchodní sféře ve Velké Británii jako předmět výzkumu. 
Charakteristika přečinů a pachatelů. Věk zaměstnance, délka služby a spokojenost se 
zaměstnáním jakožto hlavní faktory, ovlivňující myšlení jedince. 

GBR - eng: PA: jv/2003  

 

030609 - ANAL 031831 

TANENHAUS, David S. - DRIZIN, Steven A. 

"Owing to the Extreme Youth of the Accused": The Changing Legal Response to Juvenile 
Homicide [Vzhledem k velmi nízkému věku obžalovaného. Kriminalita mládeže, případy 
zabití, a měnící se právní systém].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 92, 2002, č. 3-4, s. 641 - 706, lit. 255.  

 Systém trestního soudnictví pro mladistvé dříve a nyní. Systém byl vyvinut v době, kdy se 
kriminalita mladistvých pohybovala ve zcela jiných dimenzích než dnes. Rozbor několika 
případů zabití, kdy pachatelem byl mladistvý, za posledních sto let. Kauza Mary Radek 1910, 
kauza Joseph Donnersberger 1908, kauza Clifford Jackson 1926. Případy z 90.let dvacátého 
století, kauza Lacresha Murray 1996, a další. Reformy trestního soudnictví pro mladistvé. 
Diskuse o případném trestu smrti pro mladistvé. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

030683 - ANAL 032222 

BARÁKOVÁ, Marie 

Daňové trestné činy.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 4, s. 56 - 61.  

 Daňové trestné činy jako trestné činy hospodářské kriminality. Výčet trestných činů 
daňových a jejich pojmenování v trestním zákoně. Další trestné činy související s trestnými 
činy daňovými. Oznamování trestných činů daňových. Některé judikáty. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030797 - ANAL 032276 

GABRIEL, Michael 

Lust an der Provokation [Rozkoš z provokace] ; Das Gespräch führte: Michael Zielasko.  

In: Deutsche Polizei. - 2003, č. 3, s. 29 - 32, 4 fot.  
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 Radikální německé extremistické skupiny fanoušků (Ultras) na sportovních stadionech a 
jejich základní charakteristika. Politizace "ultras" zejména v Itálii. Motivace jejich akcí - 
provokace, alkohol, rasistická ideologie. Nebezpečnost těchto extremistických skupin jako 
potencionálního zdroje násilí a ohrožení bezpečnosti. Koncepce preventivních programů 
policie a sportovních svazů je zaměřena především na mládež. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030703 - ANAL 032240 

KOLÁŘ, Michal 

Šikana na školách - častá selhání ředitelů : Výňatky z článku.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, únor, s. 1 - 3.  

Šikana na školách a její latence. Faktor selhání ředitelů škol jako ukazatel zastírání 
skutečného stavu a šíření šikany. Příčiny a důvody tohoto selhávání ředitelů a školského 
managementu. Ochrana šikanovaných dětí před další viktimizací a traumatizací. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030711 - ANAL 031840 

PFAHL-TRAUGHBER, Armin 

Gewaltbereiter und gewalttätiger politischer Extremismus in Deutschland : Darstellung, 
Einschätzung und Vergleich des Gefahrenpotenzials [Skrytý a zjevný politický extremismus v 
Německu. Popis, zhodnocení a srovnání potenciálních zdrojů nebezpečí].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 4, s. 202 - 208, lit. 23.  

 Přehled současné situace v Německu. Hlavní ohniska politického extremismu pravicového i 
levicového. Islámské organizace. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030780 - ANAL 032263 

VESELÁ, Michaela 

Zločin jako extrémní sport : Výňatek z referátu Primární prevence při řešení problémů 
kriminality mládeže, šikany, vandalismu, virtuálních drog a patologického hráčství.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, duben, s. 5 - 9, lit. 7.  

 Příčiny patologického chování, kriminalita mládeže a patologické chování jako projev 
dospívání. Možnosti školy v ovlivňování nežádoucího chování obecně, základní scénář pro 
omezení sociálně patologických jevů mezi mládeží. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

030583 - ANAL 031825 

ANDRASKO, J. - STAHLING, S. 

Time Since Discharge of Pistols and Revolvers [Doba od posledního použití pistole a 
revolveru].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 2, s. 307 - 311, 6 obr., 1 tab., lit. 4.  

 Odhad časového úseku, který uplynul od posledního výstřelu z pistole nebo revolveru, byl 
proveden technikou Solid Phase Microextraction (SPME) a systémem GC/TEA, analyzátorem 
termální energie, u různých druhů zbraní. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: jv/2003 

 

030774 - ANAL 031843 

AZOURY, M. - GABBAY, R. - COHEN, D. - ALMOG, J. 

ESDA Processing and Latent Fingerprints Development: The Humidity Effect [Metoda 
ESDA a latentní otisky prstů. Efekt vlhkosti].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 3, s. 564 - 570, 3 tab., 6 obr., lit. 12.  

 Identifikace otisků prstů použitím ESDA (Electrostatic Detection Apparatus). Zvlhčení 
papíru a následný vliv na výsledek identifikace. Bylo zjištěno, že při metodě DFO 
(Diazafluoren-one) vlhkost téměř nehraje roli, zatímco při použití ninhydrinu nebo 
indaneiodinu může být rozbor otisků po předchozím zvlhčení velice ovlivněn. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

030763 - ANAL 031842 

COLLINS, P. - COUMBAROS, J. - HORSLEY, G. - LYNCH, B. - KIRKBRIDE, K.P. - 
SKINNER, W. 

Glass-Containing Gunshot Residue Particles: A New Type of Highly Characteristic Particle? 
[Zbytky střelného prachu obsahující sklo. Nový typ vysoce charakteristických částic ?].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 3, s. 538 - 553, 1 tab., 24 obr., lit. 32.  

 Nové metody zkoumání zbytků střelného prachu po výstřelu. Identifikace byla provedena u 
různých značek zbraní ráže 0.22. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2003 
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030586 - ANAL 031826 

GOODPASTER, John V. - DRUMHELLER, Byron C. - BENNER, Bruce A. 

Evaluation of Extraction Techniques for the Forensic Analysis of Human Scalp Hair Using 
Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) [ Vyhodnocení různých způsobů analýzy 
lidských vlasů použitím chromatografie a spektrometrie].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 2, s. 299 - 306, 7 obr., 2 tab., lit. 36.  

 Analýza vzorku lidských vlasů muže asijského původu ve věkové kategorii 10-18 let. 
Porovnání dřívějších a současných metod, jejich předností, nedostatků a celkové efektivity. 
Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

030590 - ANAL 031827 

GRUSZECKI, A.C. - KLODA, S. - SIMMONS, G.T. - DALY, T.M. - HARDY, R.W. - 
ROBINSON, C.A.  

Polydrug Fatality Involving Metaxalone [Osudné předávkování několika drogami včetně 
metaxalonu].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 2, s. 432 - 434, 1 tab., lit. 15.  

 Žena ve věku 29 let, která trpěla hlubokými depresemi, byla nalezena v hotelovém pokoji 
mrtvá. V organismu byly zjištěny tyto látky: svalové relaxans metaxalon, citalopram, ethanol, 
chlorphenilamin. Naměřená koncentrace metaxalonu v krvi, zde 39 mg/L, je považována za 
toxickou. Smrt byla způsobena několika drogami a jejich předávkováním. Rozhodujícím 
faktorem byl metaxalon, což je podle autorů první smrtelný případ tohoto druhu. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

030633 - ANAL 032177 

HAVEL, J. - ZELENKA, K. 

Energodisperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie – forenzní metoda nekrochemické 
expertizy detekce kovů stře při střelných poraněních.  

In: Česko - Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 39, 2003, č. 2.  

Popis využití energodisperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie (EDXRF) k detekci 
kovů (povýstřelových produktů) při střelných poraněních osob. Stručný popis současného 
stavu problematiky. Prezentace konkrétních výsledků. Porovnání metod. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

029642 - ANAL 030560 

LIZEC, Bořek 

Vize transatlantického týmu a specializace v bezpečnostní oblasti.  

In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 10, s. 30 - 32.  
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Diskuse o transatlantické vzájemné bezpečnostní spolupráci obsahuje dvě základní témata: 
dilema vztahu EU a NATO vyjádřené vytvářením evropské vojenské kapacity a problém 
správnosti evropské strategie přiblížit se vojenské kapacitě USA, popř. ji dohnat, či dokonce 
předehnat. 

CZ - cze: PA: bh/2002 

 

030710 - ANAL 031839 

SCHWARZ, Lothar 

Spurensicherung auf Thermopapier [Zajišťování stop na termálním papíře].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 4, s. 246 - 249, 1 obr., lit. 15.  

 Daktyloskopické zkoumání stop vyžaduje specielní metody, přičemž je nutno zabránit 
rušivému zbarvení celkové plochy papíru. Autor uvádí různé postupy a hodnotí jejich 
efektivitu. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030634 - ANAL 032178 

SOKOL, M. 

Smrtelné úrazy posádek civilních letadel a sportovních létajících zařízení.  

In: Česko- Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 39, 2003, č. 2.  

Analýza 74 případů civilních leteckých nehod z období 1991 - 2000, při kterých zemřelo 107 
osob. Materiál a metodika. Výsledky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030750 - ANAL 031841 

STEWART, J.E.B. - AAGAARD, P.J. - POKORAK, E.G. - POLANSKEY, D. - BUDOWLE, 
B. 

Evaluation of a Multicapillary Electrophoresis Instrument for Mitochondrial DNA Typing 
[Zhodnocení multikapilární elektroforézy jako prostředku k analýze mitochondriální DNA].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 3, s. 571 - 580, 8 obr., lit. 8.  

 Kapilární elektroforéza jako alternativní technika analýzy mtDNA. Porovnání s dřívějšími a 
běžně používanými metodami. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2003  
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030561 - ANAL 032125 

VALERIÁN, Luboš 

Okna na onen svět.  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 2, s. 9 - 27, 23 obr.  

 Pět různých případů má společný způsob provedení - vyhození z okna. Popis případů, jejichž 
pachatelé byli různí, různá byla i motivace činu. Co však tyto případy spojovalo, byl způsob 
provedení: vyhození či vystrčení oběti z okna. Kvalita vyšetřování. Klady a zápory 
vyšetřování. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

030740 - ANAL 032403 

BARTOŠOVÁ, Hana - DOLEŽAL, Zdeněk 

Moderní manažerské metody míří do policejní praxe.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 6, příloha.  

 Model Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) u Policie České republiky. Zavedení 
modelu EFQM Evropské nadace pro řízení kvality do PČR. Řízení kvality. Praktická aplikace 
modelu EFQM. Principy managementu jakosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030792 - ANAL 032274 

Griff nach hoheitlichen Aufgaben nicht zulassen [Nedovolit přístup k výsostným úkolům 
policie].  

In: Deutsche Polizei. - 2003, č. 3, s. 14 - 15.  

Akce: Neue Sicherheitsarchitektur [diskusní zasedání]. Trier (NĚMECKO), 28.01.2003-
29.01.2003. Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (NĚMECKO).  

 Podrobná informace o příspěvku Hugo Müllera, představitele německých policejních odborů 
GdP, které zcela odmítají novou koncepci zajišťování vnitřní bezpečnosti. Podceňování a 
zanedbávání bezpečnostních problémů a úkolů ze strany politiků, nedostatek finančních 
prostředků apod. Jádrem sporu je pak navrhované řešení předání některých policejních 
činností soukromým bezpečnostním službám, což policejní odbory považují za zcela 
nemožné. 

BRD - ger: PA: bh/2003 
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030645 - ANAL 031694 

JAMES, Adrian 

The Advance of Intelligence-Led Policing Strategies: The Emperor's New Clothes? [Přístupy 
k promyšlené policejní strategii a císařovy nové šaty].  

In: Police Journal. - 76, 2003, č. 1, s. 45 - 59, lit. 43.  

 Malá efektivita výsledků policejní práce je podnětem i ke změnám v jejích základech, 
koncepci a strategii. Článek se zabývá především užitečností kontaktů policie s veřejností. 
Těsné napojení na občany jako strategický prvek v koncepci efektivní práce policie. 
Proaktivní přístupy, tradiční metody a nutnost změn. Modely činnosti ILP a NIM. 
Problematika týkající se zavádění nového systému řízení. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030648 - ANAL 031391 

JANSSENS, Edouard 

Le Code européen d'éthique policiere [Evropský policejní etický kodex ].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 82, 2002, č. 12, s. 1177 - 1192.  

 Rada Evropy připravuje Evropský policejní etický kodex. Postup prací, předchozí úmluvy a 
deklarace vztahující se k etice policejní práce. Analýza obsahu evropského kodexu policejní 
etiky. Aplikační pole kodexu a jeho předmět. Právní rámec policejní činnosti. Policie v 
systému trestní justice. Organizace policejních struktur, kvalifikační požadavky, nábor 
policistů, výkon služby, kontrola apod. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

030737 - ANAL 032200 

KUČEROVÁ, Sylvie 

SR. Kodex etiky.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 6, s. 11.  

 Etický kodex příslušníka policejního sboru SR, který je ve shodě s Evropským kodexem 
policejní etiky přijatým Evropskou radou. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030742 - ANAL 032405 

MACHUTOVÁ, Marcela 

V zrcadle historie.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 6, s. 30 - 31, 4 obr.  

 Bezpečnostní vzdělání četnictva. Školení a výcvik četníků. Škola pro výcvik četníků na 
zkoušku. Škola pro výcvik velitelů stanic. Škola pro výcvik výkonných důstojníků. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030644 - ANAL 031693 

MEAKLIM, Tim 

A Model of Cost and Benefits of Training in the Police Service in Nothern Ireland [Model k 
nákladovosti a přínosům policejního výcviku v Severním Irsku].  

In: Police Journal. - 76, 2003, č. 1, s. 30 - 44, 1 obr., lit. 13.  

 Aplikační model plánování policejního výcviku zohledňující efektivnost přípravy při trendu 
omezování financí. Problematika invence výcviku s limitovanými náklady. Tři základní 
systémy modelu: registrace potřeb, operační a realizační, monitorovací a kontrolní. Schéma 
koncepce modelu, popis a využití.  

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030552 - ANAL 032116 

REICHL, Jiří 

Povolání odstřelovač.  

In: Týden. - 10, 2003, č. 17, s. 46 - 49, 8 obr.  

 Činnost a povolání "odstřelovače". Jeho úkoly a výzbroj. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030575 - ANAL 032139 

REITER, Petr 

Speciální jednotky služby kriminální policie.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 6, s. 96 - 97.  

 Zvláštní jednotka kriminální policie. Vybavení, výstroj, výcvik speciální jednotky. 
Symbolika speciální jednotky. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030578 - ANAL 031820 

Spotlight on...Specialized Patrol Vehicles [Zaostřeno na specielní hlídková policejní vozidla].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 3, s. 53 - 63.  

 Policejní vozidla, která se používají v situacích, kdy automobil v daných podmínkách 
nestačí. Jde o motocykly, jízdní kola, elektrické bicykly, skútry a další víceúčelová terénní 
vozidla,  

 

v neposlední řadě také mobilní policejní stanice. Popis všech těchto vozidel a možnosti jejich 
využití. Seznam specializovaných firem a společností, které mohou tato vozidla poskytnout. 

USA - eng: PA: jv/2003 
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030643 - ANAL 031692 

WATSON, John - ROBINSON, Emily 

Police Recruitment: The Way Forward [Policejní nábor. Perspektivy].  

In: Police Journal. - 76, 2003, č. 1, s. 14 - 29, lit..  

 Problematika doplňování stavů policistů a strážníků. Možnosti vyšší efektivnosti náboru z 
více úhlů pohledu. Organizace přípravy. Údaje ze statistik ke kvalifikovanosti zájemců a 
nováčků. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

030585 - ANAL 031687 

BOGDÁROVÁ, Věra 

Nežádoucí chování sexuální povahy na pracovišti.  

In: Právo a zaměstnání. - 9, 2003, č. 5, s. 2 - 7.  

 Zákon č. 155/2000 Sb. k dosažení plné slučitelnosti s evropským právem v oblasti práva 
pracovního. Ponižování lidské důstojnosti na pracovišti a nežádoucí sexuální chování jako 
narušení principu rovného zacházení. Podrobněji k právní úpravě, znaky sexuálního 
obtěžování. Chování sexuální povahy a jeho podoby. Postup nápravy - stížnost 
zaměstnavateli, žaloba na ochranu osobnosti a právní postup. Nežádoucí chování sexuální 
povahy jako porušení pracovní kázně. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030556 - ANAL 032120 

FENYK, Jaroslav 

Právní úprava domácího násilí (disproporce mezi úpravou trestního práva hmotného a 
procesního).  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 12, 2003, č. 1, s. 12 - 15.  

 Problematika domácího násilí z hlediska trestního práva. Aspekty zákonného ustanovení. 
Důvody začlenění ustanovení do trestního řádu. Připomínky k platné úpravě. Zahraniční 
srovnání. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030557 - ANAL 032121 

GLASER, Bernd 

Konflikt, kontakt a mimosoudní narovnání.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 12, 2003, č. 1, s. 9 - 11.  

 Mediátoři mimosoudního narovnání. Možnosti, které mají oběť a pachatel u mimosoudního 
narovnání. Kontakt se stranami konfliktu, role mediátora. Historie institutu mimosoudního 
narovnání v Rakousku. Právní rámec, přidělení případu a předpoklady. Vztah mezi sociální 
prací a justicí. Vztah k politice a vztah k výzkumu. Systém mediace v trestním právu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030588 - ANAL 031689 

HRACHOVEC, Petr 

Dovolání v trestním řízení - první rok v praxi.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 5, s. 7 - 20.  

 Úvod k zákonu č. 265/2001 Sb. a dovolání jako mimořádný opravný prostředek. Napadení 
rozhodnutí a možnost dovolání. Rozsah a náležitosti dovolání. Dovolání a jiné opravné 
prostředky.  

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030652 - ANAL 031394 

KELLENS, Georges 

La Fondation internationale pénale et pénitentiaire a l'Université Galatasaray (Istanbul, 4 - 7 
Septembre 2002) [Mezinárodní trestní a penitenciární nadace na Universitě Galatasaray 
(Istanbul, 4. - 7. září 2002)].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2003, č. 1, s. 70 - 86.  

Akce: Problemes pratiques et nouvelles perspectives dans le domaine pénitentiaire 
[konference]. Istanbul (TURECKO), 04.09.2002-07.09. 2002. L'Université Galatasaray 
Istanbul (TURECKO).  

 Praktické problémy a nové perspektivy v oblasti vězeňství - hlavní téma mezinárodní 
konference, kterou uspořádala Universita Galatasaray v Turecku. Výstavba a transformace 
nápravných zařízení, lidská práva a jejich ochrana v systému penitenciární péče, práva vězňů, 
vězeňský personál a jeho úkoly, koncepce penitenciární výchovy. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

030563 - ANAL 032127 

KLOUBEK, Martin 

Průvodce občana při styku s policií. Trestněprávní aspekt domácího násilí.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 5, s. 10.  
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 Trestněprávní aspekt domácího násilí. Povinnosti Služby pořádkové policie v oblasti 
domácího násilí. Problematika domácího násilí náleží podle Závazného pokynu policejního 
prezidenta č. 8/2002 do věcné příslušnosti specialistů služby kriminální policie a vyšetřování, 
kteří jsou činni na úseku odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti 
páchané na mládeži. Služba spolupracuje s orgány sociální právní ochrany dětí, školními a 
společenskými organizacemi. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030587 - ANAL 031688 

MATEJKA, Ján 

K oprávnění zaměstnavatele kontrolovat práci zaměstnance pomocí moderních technologií.  

In: Právo a zaměstnání. - 9, 2003, č. 5, s. 7 - 16, lit. 20.  

 Technické možnosti kontroly a sledování zaměstnance na pracovišti předbíhají platnou 
právní úpravu. Právní úprava ochrany soukromí a aspekty práva na soukromí v 
pracovněprávních vztazích. K judikátům Evropského soudu pro lidská práva. Obecně 
k oprávnění zaměstnavatele kontrolovat zaměstnance včetně kontroly příchozích zásilek 
(včetně elektronické pošty). 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030577 - ANAL 030894 

MUSIL, Jan 

Korunní svědek - ano či ne?  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 4, s. 21 - 24.  

 Vysvětlení původu označení korunní svědek. Kdo se rozumí korunním svědkem? 
Uplatňování institutu korunního svědka na evropském kontinentě. Legislativní iniciativa 
Ministerstva vnitra ČR z r. 2002. Jaká osoba se může podle navržené nové právní úpravy stát 
korunním svědkem. Připomínky autora k návrhu zákona. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030630 - ANAL 032174 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Mezinárodní spolupráce justičních orgánů při trestním stíhání nelegální manipulace s 
omamnými a psychotropními látkami.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 2, s. 27 - 34.  

 Trestní stíhání nelegální manipulace s omamnými a psychotropními látkami (OPL) z pohledu 
trestního zákona ČR. Pojem právní pomoc. Mezinárodní dokumenty upravující právní pomoc 
- stav k 31.1.2003 (obecný výklad). Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými 
s psychotropními látkami, Vídeň, 20.12.1988. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030657 - ANAL 031399 

PÚRY, František 

K trestní odpovědnosti majitele psa za ublížení na zdraví způsobené útokem psa.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 3, s. 11 - 13.  

 Možná trestní odpovědnost a podmínky trestní sankce vůči vlastníkovi nebo držiteli psa. Kdy 
lze tuto trestní odpovědnost uplatnit (úmyslný trestný čin, nedbalost, opomenutí, porušení 
důležité povinnosti majitele psa). Soudní judikatura. Další možná opatření (občanské zákoník, 
obecně závazné vyhlášky obcí, správní řízení) a náhrady škody. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030562 - ANAL 032126 

SELVIČOVÁ, Monika 

Vývoj právních předpisů upravujících znaleckou činnost : 2. část.  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 2, s. 66 - 68.  

 Pokračování z čísla 1/2003. Zákon o znalcích rozlišuje čtyři formy podávání znaleckých 
posudků. Zásadní změny v oblasti znaleckého dokazování byly provedeny novelizacemi 
trestního řádu po roce 1989. Novela č. 178/1990 Sb., č. 558/1991 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 
265/2001 Sb. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030651 - ANAL 031393 

THIBAUT, Carine - DELLENS-RAVIER, Isabelle 

Du tribunal de la jeunesse au placement en IPPJ: la parole des jeunes [Soudy pro mládež v 
soustavě IPPJ (veřejné instituce ochrany mládeže): parole mládeže].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2003, č. 1, s. 22 - 69, lit. 30.  

 Ochrana mládeže a veřejné instituce, které se tímto problémem zabývají. Parole jako jedna z 
forem trestní politiky pro mládež a její místo v soustavě IPPJ. Chování delikventní mládeže: 
specifika dospívání, vlivy různých osob, rodiny, společnosti, vztah k penězům, hierarchie 
hodnot. "Aktéři" soudnictví pro mládež: policie, soudci, státní zastupitelství, veřejné instituce. 
Vlastní parole, rozhodování o ní, dohlížející instituce. Význam životních zkušeností 
dospívajících, vztahů mezi nimi a úloha psycho-mediko-sociální "skupiny". Režim v IPPJ atd. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

030650 - ANAL 031392 

WILLEMACK, Luc 

La Cour pénale internationale partagée entre les exigences de l'indépendence judiciaire, de la 
souverenité des États et du maintien de la paix [Mezinárodní trestní soud balancující mezi 
požadavky na zachování soudní nezávislosti, suverenitou států a zachováním míru].  
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In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2003, č. 1, s. 3 - 21.  

 Ustanovení CPI (Cour pénale internationale - Mezinárodní trestní soud), jeho status. Soudní 
nezávislost CPI a její garance. Státní suverenita ve vztahu ke kompetencím a pravomocem 
CPI. Rada bezpečnosti OSN a úsilí o zachování míru v souvislosti s kompetencemi a 
posláním CPI. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

030589 - ANAL 031690 

WURSTOVÁ, Jana 

K založení Evropské komise pro efektivnost justice (CEPEJ) Rady Evropy.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 5, s. 83 - 85.  

 K úkolům výboru pro efektivitu justice v oblasti civilního práva CJ-EJ. Dokument přijatý 
Výborem ministrů Rady Evropy v r. 2002 zakládající Evropskou komisi pro efektivnost 
justice CEPEJ. Hlavní body z pracovního překladu dokumentu a komentář.  

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030667 - ANAL 032208 

BEDNÁŘ, Josef 

Zadávání veřejných zakázek.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 3, s. 27 - 28.  

 Zadávání veřejných zakázek je velmi sledovanou oblastí, neboť jejich prostřednictvím 
prochází značná část veřejných prostředků a veřejnost má zájem o to, aby tyto prostředky 
byly vynakládány účelně a hospodárně. Postup při zadávání veřejných zakázek. Dohled nad 
zadáváním a správní řízení při přezkumu. Statistika správních řízení v roce 2002 a závěry z 
ní. Příprava nového zákona na základě požadavků harmonizace s komunitárním právem. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030664 - ANAL 032205 

BERBUTO, Sandra - SIMON, Julie 

Droit et prison: avec foi et loi [Právo a vězení: s důvěrou a zákonem ].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2003, č. 2, s. 257 - 287.  

 Problematika penitenciárního práva a jeho souvislost s kriminologií. Penitenciární belgická 
politika, její vývoj a proměny, souvislost s trestní politikou (výkon trestu odnětí svobody a 
propuštění na svobodu). Práva odsouzených, jejich ochrana, záruky, popř. jejich omezování. 
Právo na práci, ochrana zdraví, lékařská péče, právo na soukromí atd. Právní pomoc 
odsouzeným, sociální politika. Legislativa vztahující se k této problematice v Belgii.  

BEL - fre: PA: 2003 
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030661 - ANAL 032202 

DELTENDRE, Samuel 

De l'impact du prononcé de peines privates de liberté sur l'évolution de la population 
pénitentiaire belge entre 1994 et 1998 [Přímý účinek vynesení rozsudku trestu odnětí svobody 
na vývoj belgické penitenciární populace v letech 1994 - 1998].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2003, č. 2, s. 168 - 205, lit. s. 201 - 205, 16 
tab.  

 Analýza problematiky odsouzených k trestu odnětí svobody v rámci penitenciární belgické 
populace a jejího vývoje v letech 1994 - 1998. Statistické údaje (celkový počet odsouzených, 
podíl odsouzených k trestu odnětí svobody, denní průměry, délka trestu, odsouzení za určité 
trestné činy, demografická charakteristika odsouzených). Pokus o formulování vlivu, jaký má 
vynesení rozsudku trestu odnětí svobody na vývoj penitenciární populace. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

030666 - ANAL 032207 

JEŽEK, Jiří 

Právní úprava ochrany vynálezu.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 3, s. 15 - 17.  

 Z důvodů slučitelnosti s Evropskou patentovou dohodou a předpisy komunitárního práva byl 
zákonem č. 116/2000 Sb. novelizován patentový zákon. Hlavní změny se týkají podmínek 
patentovatelnosti, přihlášek k vynálezu, udělení patentu a práv majitele patentu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030668 - ANAL 032209 

JOUZA, Ladislav 

Ochrana zdraví zaměstnanců : Změny v nařízení vlády k pracovnímu prostředí.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 3, s. 29 - 31.  

 Významné povinnosti v oblasti zajištění vhodných pracovních podmínek a pracovního 
prostředí stanoví zaměstnavatelům ustanovení zákoníku práce, které konkretizuje a doplňuje 
nařízení vlády č. 178/2001 Sb., a které bylo novelizováno nařízením vlády č. 523/2002 Sb. 
Novelizace se týká hygienických podmínek, prostoru pro práci, větrání na pracovišti, 
poskytování nápojů, ochrany při práci s počítačem, bezpečnostních přestávek, teploty na 
pracovišti, oprávněnosti kontroly a úhrady případné škody. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030669 - ANAL 032210 

KOLMAN, Petr 

Tajemník obecního úřadu.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 3, s. 34 - 36.  

 Tajemník obecního úřadu není řadovým zaměstnancem místní správy, ale zvláštním 
subjektem obdařeným speciálními právy a povinnostmi. Postavení tajemníka, jádro jeho 
povinností. Požadavek politické nezávislosti. Krizové situace a úloha tajemníka. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030672 - ANAL 032213 

LUKÁŠKOVÁ, Lenka 

Řešení krizových událostí po zrušení okresních úřadů.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 3, s. 40 - 41.  

 Pravomoci zrušených okresních úřadů byly rozděleny do pracovní náplně krajů, obcí a obcí s 
rozšířenou působností. Významnou oblastí výkonu státní správy a samosprávy, kterou 
reforma veřejné správy ovlivnila, je řešení mimořádných událostí, krizových situací a s nimi 
spojené vyhlašování krizových stavů. Rozšíření kompetencí krajů, úkoly obcí a obcí s 
rozšířenou působností. Hasičský záchranný sbor, úloha hejtmana. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030671 - ANAL 032212 

LUŽNÁ, Romana 

Zásada non-refoulement.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 3, s. 39.  

 Smyslem právního statutu uprchlíka je poskytnout osobám hledajícím azyl především 
faktickou materiální pomoc spolu s určitým právním statusem. Úprava postavení uprchlíka z 
hlediska mezinárodního práva. Zásada non-refoulement (zákaz vyhoštění a navracení) a její 
výklad. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030662 - ANAL 032203 

MAES, Eric 

Développments récents dans le processus décisionelle relatif a la libération conditionnelle en 
Belgique : De quelques aspects quantitatifs et qualitatifs [Nejnovější vývoj procesu 
rozhodování o podmíněném propuštění na svobodu. O několika kvantitativních a 
kvalitativních aspektech].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2003, č. 2, s. 206 - 224, lit. s. 221 - 223.  
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Podmíněné propuštění na svobodu jako součást trestní politiky. Podmínky podmíněného 
propuštění a jeho restrikce. Marginalizace tohoto způsobu propuštění na svobodu v celkovém 
rámci trestní politiky. Faktory, které ovlivňují délku trvání trestu odnětí svobody, popř. 
vazby, restriktivní ukazatelé rozhodování o podmíněném propuštění. Proces výběru 
odsouzených k podmíněnému propuštění. Omezující kritéria výběru. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

030670 - ANAL 032211 

PEJŠEK, Vít 

Použití ozbrojené síly a mezinárodní veřejné právo.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 3, s. 36 - 38.  

 Problematika použití ozbrojené síly vůči jinému státu, který svým chováním ohrožuje naše 
bezpečnostní jistoty. Mezinárodní právo veřejné a subjekty mezinárodněprávních vztahů. Při 
použití ozbrojené síly navenek vůči jinému členu mezinárodního společenství je nutné 
vycházet z právních norem mezinárodního práva. Briand-Kellogův pakt, OSN a jeho Charta. 
Právo sebeobrany, represálie, použití síly. Jiné použití ozbrojené síly nežli stanoví normy 
mezinárodního práva, Charty OSN je třeba posuzovat jako mezinárodní zločin. 
Problematickou zůstává otázka možnosti sebeobrany před ještě netrvajícímu, ale 
bezprostředně hrozícímu útoku agresora. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030660 - ANAL 032201 

RENARD, Bertrand 

La mise en oeuvre et le suivi de l'enquete de recherche proaction : Etude qualitative des 
facteurs influencant le processus de décision [ Zahájení a pokračování průzkumu proaktivního 
soudního rozhodování. Kvalitativní studie o faktorech ovlivňujících proces rozhodování].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2002, č. 2, s. 133 - 167.  

 Průzkum faktorů ovlivňujících rozhodování soudců v trestním řízení. Metodologie a předmět 
výzkumu. Výsledky a jejich analýza zaměřená především na proaktivní faktory soudního 
vyšetřování a rozhodování. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

030673 - ANAL 032214 

RŮŽIČKA, Miroslav 

Aplikační problémy - novela trestního řádu.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 3, s. 58 - 63.  

 Hodnocení aplikační praxe novely trestního řádu. Přínos novely a některé problémy jejího 
uvádění do praxe. Potíže orgánů činných v trestním řízení v obecné a konkrétní rovině 
aplikace novely trestního řádu. CZ - cze: PA: bh/2003 
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030658 - ANAL 031400 

SCHORM, Vincent Alexander 

Stížnosti na Českou republiku před Evropským soudem pro lidská práva a související 
legislativní změny.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 3, s. 1, 3 - 5.  

 Vývoj stížnostní agendy před Evropským soudem pro lidská práva a stav stížností na ČR. 
Stručné přiblížení rozsudků vůči ČR a poučení pro legislativu. Zamýšlené legislativní změny 
(dovolání a ústavní stížnosti, návrhy na určení lhůty k provedení procesního úkolu). 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030663 - ANAL 032204 

VANNESTE, Charlotte 

Les logiques décisionelles des magistrats du parquet et des juges de la jeunesse a l'égard des 
mineurs délinquants [Rozhodovací postupy prokurátorů státního zastupitelství a soudců nad 
mládeží z pohledu mladistvých delikventů].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2003, č. 2, s. 225 - 256, 16 tab., 1 schéma.  

 Medializovaná problematika legislativy vztahující se k delikvenci mládeže a k ochraně 
mládeže. Výzkum zaměřený na rozhodovací procesy státních zástupců a prokuratury na straně 
jedné a soudců pro mládež na straně druhé. Základní metodologie výzkumu. Typy trestné 
činnosti mladistvých, které řeší prokuratury (státní zastupitelství) a které řeší soudy pro 
mládeží, jejich rozhodovací praxe. Charakteristika delikventů (osobní, rodinná, demografická 
účastníků řízení nad mládeží. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

030685 - ANAL 032224 

BARÁK, Josef 

O novelizaci Ústavy ČR.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 4, s. 72 - 78.  

 Potřeba dílčích ústavních změn. Parlamentní komory, jejich postavení a rovnoprávnost. 
Postavení prezidenta republiky, jeho právo milosti, práva vůči České národní bance. 
Postavení České národní banky, Národního kontrolního úřadu. Ústavní zvyklosti, dikce 
Ústavy. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030686 - ANAL 032225 

HANDLAR, Jiří 

Právní režim inominátního závazku v občanském a obchodním právu.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 4, s. 164 - 170.  
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 Inominátním (nepojmenované, atypické) smlouvy jsou obdobně jako smlouvy nominátní 
(pojmenované, typické) dvou- či vícestrannými právními úkony a patří mezi časté důvody 
vzniku závazkových právních vztahů v oblasti občanského a obchodního práva. Úprava takto 
vzniklého právního vztahu (inominátního závazku), možnost použití analogie při vymezování 
obsahu inominátního závazku. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030690 - ANAL 032229 

HOLČAPEK, Tomáš 

Odpovědnost za ztrátu naděje.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 4, s. 189 - 191.  

 Problematika právní úpravy správného postupu, postupu lege artis. Prokázání příčinné 
souvislosti mezi postupem např. lékaře nebo advokáta a tzv. "ztrátou šance". Úprava v 
common law (příklad Velké Británie) a precedentní případy a úprava v českém právu 
občanském. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030681 - ANAL 032220 

HROMÁDKA, Matěj 

Všeobecné povinnosti policisty : Zákon o Policii ČR.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 4, s. 43 - 44.  

 Povinnosti policisty při provádění služebních zákroků a služebních úkonů. Policista nesmí 
připustit, aby jemu a jiným osobám vznikla v souvislosti s touto činností bezdůvodná újma. 
Případný zásah do práv a svobod osob nesmí překročit míru nutnou k dosažení sledovaného 
účelu zákroku. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030679 - ANAL 032218 

JOUZA, Ladislav 

Lékařské prohlídky v zaměstnání.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 4, s. 36 - 37.  

 Lékařské preventivní prohlídky v souvislosti s výkonem zaměstnání jsou součástí závodní 
preventivní péče. Slouží k posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k vykonávané práci. 
Další lékařské prohlídky kromě vstupních. Úhrada prohlídek. Postup zaměstnavatele. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030682 - ANAL 032221 

JURMAN, Miroslav 

Odstraňování kontrol na státních hranicích : Začlenění ČR do schengenského prostoru.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 4, s. 47 - 50.  

 Příprava ČR na aplikaci schengenských dohod a s ní související odstraňování kontrol na 
státních hranicích. Schengenské a evropské acquis. Obsah schengenského acquis 
(odbourávání kontrol, systém udělování víz, vzájemná pomoc v trestních věcech). 
Schengenský informační systém. ČR a schengenské acquis - zejména příprava policie. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030674 - ANAL 032215 

KAFKA, Adam 

Trestné činy proti životnímu prostředí.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 3, s. 54 - 57.  

 Zákon č. 134/2002 Sb. zavádí do trestního zákona některé nové skutkové podstaty trestných 
činů proti životnímu prostředí. Ohrožení a poškození životního prostředí, poškozování lesa 
těžbou, nakládání s nebezpečnými odpady, neoprávněné nakládání s živočichy a rostlinami. 
Vymezení skutkové podstaty trestní odpovědnosti, trestnost jednání, zánik trestnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030689 - ANAL 032228 

KOLMAN, Petr 

Reforma veřejné správy a správní dozor nad obcemi.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 4, s. 187 - 189.  

 Správní dozor nad výkonem obecní samosprávy je jedním z pilířů záruk zákonnosti, patří 
mezi fundamentální typy správního dozoru, je vykonáván ex officio a jeho realizace je ve 
veřejném zájmu. Pravidla dozoru nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Reforma veřejné správy a její význam pro realizaci 
správního dozoru. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030680 - ANAL 032219 

MATES, Pavel 

Omezení osobní svobody ve správním právu.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 4, s. 38 - 42.  

 Osobní svoboda jako nezadatelné základní lidské a občanské právo, její ústavní garance. 
Zásahy veřejné moci omezující toto právo a podmínky, kdy k omezení osobní svobody může 
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dojít - pouze z důvodu a způsobem stanoveným zákonem, a to i tam, kde k němu dochází na 
základě předpisů práva správního. Oprávněnost veřejných ozbrojených sborů (policie,  
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armáda) k zásahům omezujícím osobní svobodu. Poskytování zdravotní péče a ochrana 
veřejného zdraví ve vztahu k omezování osobní svobody. Ústavní a ochranná výchova. 
Vojenská služba a cvičení. Vazba a výkon trestu odnětí svobody. Jiná oprávnění k omezení 
osobní svobody, kterou mají někteří další vykonavatelé veřejné správy (veřejné stráže, 
velitelé letadel nebo námořních lodí). 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030675 - ANAL 032216 

POMAHAČ, Richard 

Evropská ústavní stížnost a princip subsidiarity.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 3, s. 7 - 13, 4 tab.  

 Diskuse o nové evropské ústavě a soudní ochrana lidských práv, resp. základních práv. 
Charta základních práv EU a její význam pro legislativu ochrany lidských práv v národních 
právních systémech. Vztah ochrany lidských práv stanovených Chartou, problematika 
subsidiarity a proporcionality. Evropská ústavní stížnost, její uplatňování. Soudní statistiky 
Evropského soudu pro lidská práva. Výklad základních práv a jejich progresívní interpretace. 
Česká zkušenost. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030684 - ANAL 032223 

SOKOL, Tomáš 

Přezkumné povinnosti soudu a státního zástupce.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 4, s. 61 - 63.  

 Rozhodnutí o vazbě v novele trestního řádu a spor o výklad ustanovení 71 odst. 3 až 6 
trestního řádu. Stanovisko Nejvyššího soudu ČR, Ústavní soud o jedné z kauz, která se stala 
kuriózním souběhem rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030688 - ANAL 032227 

VALEČKOVÁ, Pavla 

Odpověnost státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva ES a důsledky pro 
Českou republiku v souvislosti s odpovědností za legislativní činnost.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 4, s. 185 - 187.  

 Předpoklady odpovědnosti státu za škodu způsobenou porušením práva ES a výklad institutů 
této odpovědnosti podle komunitárního práva. Situace v ČR, nástin možného řešení. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030687 - ANAL 032226 

ZIMA, Petr 

K tzv. hromadným žalobám.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 4, s. 178 - 182.  

 Novela občanského soudního řádu zavádí institut tzv. hromadných žalob. Podstata tohoto 
institutu. Komparatistika problematiky hromadných žalob s některými zahraničními právními 
úpravami. Problémy nové české právní úpravy. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030696 - ANAL 032233 

ARNOLD, Rainer 

Jazyková politika a právo.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 4, s. 14 - 17. Sek.inf.p.: Právní rozhledy. - 11, 2003 

 Jazyková politika je otázkou rozhodnutí politické většiny. Závazky směrem k národnostní 
politice pak vyplývají z právních norem vnitrostátních, komunitárních i mezinárodních. 
Jazyková tolerance jako součást jazykové politiky, práv menšin apod. Podpora jazyků jako 
součást jazykové politiky a její právní aspekty. Úřední jazyk a jazyky regionální a jazyky 
národnostních menšin. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030697 - ANAL 032234 

ARNOLD, Rainer 

Mezinárodní právo v německém právním řádu.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 4, s. 17 - 19.  

 Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva v německé právní nauce - dualismus práva. 
Transformační model a recepce mezinárodního práva. Funkce schvalovacího zákona. Pozice 
mezinárodního práva v německém právním řádu. Konstitucionalizace Evropské úmluvy o 
lidských právech a její včlenění do německého právního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030713 - ANAL 032248 

DRBOHLAVOVÁ, Ilona 

Eutanázie z pohledu českého práva.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 4, s. 110 - 112.  
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 Definice a názory týkající se eutanázie. Eutanázie aktivní (jednání, jehož cílem je zkrátit 
život trpícího) a pasivní (zřeknutí se život prodlužujících opatření). Další typy eutanázie 
(nepřímá, čistá, asistovaná sebevražda). Problém právní odpovědnosti. Případná legalizace 
eutanázie v českém právní řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030714 - ANAL 032249 

ECKSTEIN, Ken 

Eutanázie a trestní právo v Německu. Přel. Jana Drbohlavová.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 4, s. 113 - 116.  

 Eutanázie v německém trestním zákoníku a spory o ní. Pomoc k sebevraždě. Pasivní 
eutanázie. Časové meze eutanázie, zvláště pomoci k umírání. Aktivní eutanázie. Přípustnost 
pasivní a nepřímé eutanázie v Německu, trestnost resp. beztrestnost ostatních forem 
eutanázie.  

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030718 - ANAL 032185 

MOCEK, Miroslav 

Požární ochrana a hromadné akce.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 22, s. 28 - 30, 4 obr.  

 Problematika zabezpečení požární ochrany u konání hromadných akcí. Právní vymezení. 
Nařízení krajů k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet 
osob. Obsah nařízení. Rozsah povinností. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030694 - ANAL 030896 

MUSIL, Jan 

Korunní svědek - ano či ne?  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 5, s. 9 - 15.  

 Dokončení z TP č. 4/03. Námitky vznášené proti institutu korunního svědka. Námitky 
zpochybňující smysl tohoto institutu a jeho ústavnost. Námitky trestněprocesní povahy. Nízká 
věrohodnost výpovědi korunního svědka. V závěru autor odpovídá na otázku, zda je korunní 
svědek nepostradatelný a zda ho lze nahradit jinými prostředky. 

CZ - cze: PA: če/2003 
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030712 - ANAL 032247 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Evropský zatýkací rozkaz z pohledu práv obviněného a jeho obhájce : Některé úvahy de lege 
ferenda.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 4, s. 101 - 109.  

 Rozhodnutí Evropské rady o evropském zatýkacím rozkazu z 18. 7. 2002 
(http://isap.vlada.cz; http://europe.eu.int/; http://portal.justice.cz./justice/ms.nsf./Stranky 
/Evropa.integrace). Obecný význam Rozhodnutí. Předpoklady implementace Rozhodnutí do 
českého právního řádu a zajištění práv obviněného , popř. podezřelého, resp. odsouzeného. 
Úvahy de lege ferenda: zajištění práv, která má osoba dotčená zatykačem, v procesu 
rozhodování o předání; zajištění práv předávané osoby v souvislosti s omezením její osobní 
svobody v řízení o předání; zajištění práv předávané osoby v souvislosti s vyjádřením jejího 
souhlasu s předáním a vzdáním se práva na uplatnění principu speciality. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030700 - ANAL 032237 

PÁCAL, Jiří 

K pojmu vyhýbání se trestnímu řízení jako předpokladu řízení proti uprchlému podle 302 
TrŘ.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 4, s. 15 - 17.  

 Základním předpokladem pro konání trestního řízení proti uprchlému je skutečnost, že se 
osoba, proti níž je řízení vedeno, vyhýbá trestnímu řízení pobytem v cizině nebo tím, že se 
skrývá. Nejvyšší soud ČR řešil otázku, zda se obviněný svým pobytem v cizině může 
trestnímu řízení vyhýbat, pokud je tam zadržován nebo když tam vykonává trest odnětí 
svobody. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030702 - ANAL 032239 

PIPKOVÁ, Hana 

K návrhu zákona o dočasné ochraně cizinců.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 4, příl. s. 4 - 6.  

 Návrh zákona o dočasné ochraně cizinců je v podstatě transpozicí směrnice Rady 2001/55/ES 
o minimálních standardech jejího poskytování. Příprava směrnice Rady. Institut dočasné 
ochrany cizinců v právu ES a v právu ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030698 - ANAL 032235 

VEDRAL, Josef 

Novela zákona o myslivosti (zejména z pohledu obcí).  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 4, s. 6 - 8.  

 Zákon č. 59/2003 Sb., kterým se mění zákon o myslivosti (č. 320/2000 Sb.) a zákon č. 
128/2000 Sb. o obcích. Důvody změn a hlavní okruhy novely. Změny obecního zřízení ve 
vztahu k honebním společenstvům. Změny v zákoně o myslivosti. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030701 - ANAL 032238 

Zákon o uznání odborné kvalifikace.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 4, příl. s. 1 - 4.  

 Vládní návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států EU. 
Rozdíl mezi odbornou kvalifikací pro výkon povolání (profesní uznávání) a uznáváním 
akademickým (rovnost vzdělání). Předmět a cíl zákona. Proces uznávání odborné kvalifikace 
a řízení o ní. Tzv. osobní rozsah zákona a vymezení pojmů.  přiznání a odmítnutí uznání 
profesní kvalifikace. Vzdělání a příprava potřebná k uznání odborné kvalifikace. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030695 - ANAL 032232 

ZEMÁNEK, Jiří 

Zákaz diskriminace z důvodů státní příslušnosti v evropském právu.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 4, s. 1 - 4.  

Cizinecké právo v rámci práva vnitrostátního zpravidla podmiňuje rovnoprávné postavení 
cizinců formální nebo materiální vzájemností a mezinárodně sjednocené úpravy cizineckého 
režimu jsou založeny na podmínce reciprocity. Evropská integrace vyvolala potřebu rozšíření 
takto úzce založeného cizineckého práva a vyústila v obecný zákaz diskriminace z důvodů 
státní příslušnosti. Zakotvení zákazu  diskriminace z důvodů státní příslušnosti ve Smlouvách 
ES a EU. Komunitární zákaz diskriminace a české restituční zákonodárství. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030715 - ANAL 032250 

ŽĎÁRSKÝ, Zbyněk 

K vrácení věci státnímu zástupci k došetření.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 4, s. 116 - 118.  
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Procesní úskalí v souvislosti s realizací stížnostního oprávnění státního zástupce ve vztahu k 
rozhodnutí soudu, kterým mu byly vrácena věc k došetření v trestním řízení. Varianty vrácení 
věci státnímu zástupci k došetření, dopady na soudní praxi. Návrhy řešení de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030720 - ANAL 030897 

ČENTÉŠ, Jozef 

Trestnosť prechovávania drog v Slovenskej republike.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 5, 15 - 19.  

 Autor článku se věnuje problematice omamných a psychotropních látek z hlediska trestnosti 
jejich přechovávání. Mezinárodní dokumenty a přechovávání drog. Vývoj právní úpravy 
postihu přechovávání drog v SR. Současná právní úprava postihu přechovávání drog. 
Procesní důsledky posouzení jednání pachatele podle 186, resp. 187 Trestního zákona. 
Posouzení jednání pachatele podle 186 Trestního zákona v aplikační praxi.  

CZ - sla: PA: če/2003 

 

030724 - ANAL 032190 

HANÁK, Marek 

Kontrola stavebních úřadů.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 24, s. 27 - 29, 3 obr.  

 Zákon č. 320/2002 Sb. Změny, které reforma veřejné správy pro oblast výkonu agendy na 
úseku veřejného stavebního práva přinesla ve vztahu k dozorovým a kontrolním 
mechanismům, a to především z pohledu své činnosti v Kanceláři veřejného ochránce práv. 
Kontrola činnosti stavebních úřadů. Dozor nad výkonem přenesené působnosti. Kontrola 
činnosti krajských úřadů. Opravné prostředky. Kontrola soudní. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030783 - ANAL 032266 

Konstituování služby v oblasti probace a mediace od roku 2001 : Výňatek z materiálu pro 
Republikový výbor pro prevenci kriminality Probační a mediační služba.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, duben, s. 14 - 20, 3 tab.  

 Koncepce rozvoje probační a mediační činnosti. Přípravné řízení a řízení před soudem, úloha 
Probační a mediační služby a orgánů činných v trestním řízení. Vykonávací řízení - tresty 
obecně prospěšných prací, institut parole (podmíněné propuštění s dohledem). Probační a 
mediační služba a rozvoj jejích metodických a koordinačních činností. Některé statistické 
údaje. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030728 - ANAL 030900 

NOVÁK, Petr 

Pokračování trestného činu a výše způsobené škody.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 6, s. 17 - 19.  

 Zákonem č. 290/1993 Sb. došlo k novelizaci trestního zákona, kterou se mimo jiné zavedl 
institut pokračování trestného činu. Uvedeny čtyři znaky, které musejí být kumulativně 
naplněny k tomu, aby se jednalo o pokračování v trestném činu. Autor se dále zabývá pouze 
druhým znakem, tj. skutečností, že dílčí útoky musejí naplňovat stejnou skutkovou podstatu 
trestného činu, a konkrétně případem, kdy je zákonným znakem skutkové podstaty trestného 
činu způsobení škody v určité výši, tedy např. trestný čin krádeže. Definice pokračování 
trestného činu. Závěrečná doporučení autora. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030748 - ANAL 032411 

Nový zbrojní zákon v Německu.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 6, s. 55.  

 Nový zbrojní zákon v Německu. Zacházení se zbraněmi. Změny a nové zařazení u 
zakázaných zbraní a předmětů. Nový zbrojní lístek. Podle nového zbrojního zákona v 
Německu platí pro majitele zakázaných zbraní a předmětů přechodná doba do 31. srpna 
tohoto roku. S novým zbrojním zákonem muselo být změněno i dalších 15 zákonů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030727 - ANAL 030899 

PASSER, Jan M. 

Čeká české soudy záplava práva EU?  

In: Soudce. - 5, 203, č. 4, s. 2 - 5.  

 Povinnosti, které čekají české soudy před očekávaným přístupem ČR ke smlouvě o Evropské 
unii, s účinností zřejmě od května r. 2004. Zatížení, které přinese aplikace práva EU a použití 
předběžné otázky pro naše soudy. Nastíněny možné směry budoucího vývoje za použití 
statistických údajů Soudního dvora. Uvedeno množství předběžných otázek referovaných 
Soudnímu dvoru některými státy EU, mezi nimiž vede Německo následované Itálií a Francií. 
Příčiny vysokého počtu předběžných otázek referovaných rakouskými soudy, nastínění 
aspektů, které rozbor celé problematiky ovlivňují. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030734 - ANAL 032197 

RAJMAN, Jindřich 

Právní ochrana personálu složek IZS před násilným jednáním fyzických osob.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 6, s. 16, 1 obr.  
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 Základ právní ochrany fyzické osoby. Ochrana fyzické ochrany před násilím. Veřejní činitelé 
podle paragrafu 89 odst. 9. Trestní ochrana veřejného činitele. Trestněprávní ochrana 
integrovaného záchranného systému (IZS). IZS a jeho složky. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030726 - ANAL 032191 

ŠPAČEK, David 

Právo na informace ve veřejné správě: principy vs. praxe : 2. část.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 25, s. 27 - 29, 2 obr., 1 tab.  

 Pokračování z minulého čísla. Neveřejné informace. Dvojí charakter legislativy neveřejných 
informací. Osobní údaje. Test veřejného zájmu. Rozsah možných omezení. Některé specifické 
příklady různého obsahu možných omezení práva na informace.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030733 - ANAL 032196 

ŠTOČEK, Martin 

Nové normativní dokumenty v oblasti plynových zařízení.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 6, s. 10 - 12, 2 obr., 3 tab., lit. 1.  

 Česká technická norma. Označení normy, název normy, účinnost. Vyhlášení normy. Vydané 
ČSN a změny ČSN. Technická pravidla a technická doporučení. Poznámky. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030722 - ANAL 032188 

VALACHOVÁ, Kateřina 

Úloha stavebního úřadu a obce v řízení o vyklizení stavby.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 23, s. 12, 21 - 22, 3 obr.  

 Podmínky pro nařízení vyklizení stavby. Právní úprava instituce vyklizení stavby. Obecná 
charakteristika, odkladný účinek, soudní přezkum. Účastenství. Podmínky pro aplikaci 
ustanovení paragrafu 96 stavebního zákona. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030725 - ANAL 030898 

VANTUCH, Pavel 

K znaleckým posudkům předloženým stranou a k výslechu jejich zpracovatele.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 5, s. 19 - 24.  

 Novela trestního řádu a nové možnosti využití znaleckých posudků vyžádaných stranou 
obhajoby. K provedení výslechu znalce, jehož výslech navrhla strana. Otázka, kdy má znalce 
vyslechnout strana. Směrnice pro výslech prováděný stranou. Kdy v praxi strana vyslýchá 

znalce. CZ - cze: PA: če/2003 

 

030778 - ANAL 030901 

VŮJTĚCH, Jan 

Účinky transformace trestního zákonodárství a vybraných trestněprávních institutů ve světle 
názorů expertů.  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 4, s. 5 - 13, 8 tab.  

 Změny právního řádu po r. 1989 a působení těchto změn v trestním zákonodárství. Informace 
o účelově financovaném programu s názvem "Účinky transformace trestního zákonodárství 
na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů ČR v 
horizontu roku 2000" pro období let 1996 až 2000, jehož řešením byl pověřen Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci. Problematika zjišťování účinků trestního zákonodárství, 
využití dotazníků. Výsledky dotazníkového šetření. Dokončení v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030775 - ANAL 032259 

WILKSEN, Michael 

Sitzblokaden im Lichte der Verfassungsrechtsprechung : Versammlugsfreiheit oder 
Nötigung? [Blokády v sedě ve světle aplikace ústavního práva. Svoboda shromažďovací, 
nebo nátlak?].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 2, s. 22 - 27, 1 fot.  

 Blokády v sedě, jejich hlavní vlny a reakce německé justice na ně. Hlavní judikáty a právní 
literatura. Důsledky těchto soudních rozhodnutí. Některé úvahy i z hlediska trestněprávních 
aspektů.  

BRD - ger: PA: bh/2003 
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PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

030606 - ANAL 031828 

COPE, Nina 

"It's No Time Time or High Time": Young Offenders' Experience of Time and Drug Use in 
Prison [Čas buď neexistuje, nebo je ze všeho nejdůležitější. Zkušenosti mladých delikventů s 
časem a užíváním drog ve vězení].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 42, 2003, č. 2, s. 158 - 175, lit. 45.  

 Čas z hlediska vězně. Jak se mladí lidé psychicky vyrovnávají s vyneseným rozsudkem a s 
dobou, strávenou ve vězení. Jakou roli zde hraje užívání drog. Diskuse. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

030555 - ANAL 032119 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Domácí násilí - zatím víme víc o obětech.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 12, 2003, č. 1, s. 16 - 18.  

 Problematika domácího násilí. Poznatky o pachatelích pocházející ze tří hlavních zdrojů. 
Kriminologické výzkumy, oběti, psychologicky zaměřené výzkumy. Osobnostní struktura 
agresora. Rakouský specifický zákon na ochranu před násilím v rodině. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030616 - ANAL 032160 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Terorismus (Historicko - psychologická studie).  

In: Československá psychologie. - 47, 2003, č. 2, s. 182 - 183.  

Rec. na : Terorismus / J. Zeman. - Praha : Tribon, 2002 // 132 s.  Vybrané úhly pohledu autora 
na terorismus. Kniha je rozčleněna do pěti kapitol. V první části objasňuje autor svá 
filozofická a metodologická východiska, analyzoval a interpretoval. Druhá kapitola je 
nazvaná "Problém definice terorismu". Třetí kapitola se nazývá "Příklady z historie 
terorismu". Čtvrtá kapitola "Některé psychologické aspekty jevu terorismu". Závěrečná 
minikapitola "Interpersonální aspekty a role médií". Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030729 - ANAL 032192 

JEDLIČKA, Richard 

Nevhodná výchova, stres a možnosti prevence psychosomatických poruch. 

In: Speciální pedagogika. - 13, 2003, č. 2, s. 132 - 156, lit. 38.  
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 Chybné výchovné vlivy mohou vést jak k problémům v sebepojetí a sebevyjádření jedince, 
tak k neschopnosti vyrovnávat se s životními potížemi produktivním způsobem. Vrozená  
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reakce na zátěž a učení. Pojem stresor. Příznaky stresové odezvy. Rezilience. Chronický stres 
a podíl vadného sociálního učení na vzniku duševních poruch a tělesných obtíží. Onemocnění 
a psychosomatické poruchy u dětí a dospívajících jako výzva ke spolupráci mezi medicínou, 
psychologií a pedagogikou. Psychosociální stres a nároky na dospívání. Výchova ke 
zdravému sebepojetí a její místo v prevenci. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030564 - ANAL 032128 

KOPČANOVÁ, Dagmar 

Etika a etické zásady psychológov v psychologickej poradenskej praxi. 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - 37, 2002, č. 2, s. 173 - 179, lit. 18.  

 Zkoumání otázek etiky, etických zásad a norem v práci psychologů účinkujících v 
psychologické poradenské praxi, s důrazem na praxi pedagogickopsychologických poraden. 
Zkušenosti s vytvořením souboru etických standardů a etických kodexů v zahraničí. Etika 
vázaná na psychologickou profesi. Soubor etických standardů. Samotný kodex poradenského 
psychologa. 

SLK - sla: PA: ká/2003 

 

030566 - ANAL 032130 

LAJKEP, T. 

Etické problémy dětské a dorostové psychiatrie.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 3, s. 129 - 133, lit. 17.  

 Etické aspekty dětské a dorostové psychiatrie. Základní oblasti: Oblast diagnostiky, terapie, 
výzkumu a práva dětí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030591 - ANAL 032140 

Psychologie pachatele.  

In: 100 + 1 ZZ. - 40, 2003, č. 11, s. 24 - 26, 11 obr.  

 Problematika psychologického profilování. Práce kriminálního psychologa. Psychologická 
analýza T. Müllera. Seznámení s několika případy z pohledu psychologa. Společné rysy 
různých pachatelů. Softwarové programy, které automaticky vykreslují geografické profily  

pachatelů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030568 - ANAL 032132 

TIMUĽÁK, L. 

Súčasné trendy vo výskume psychoterapie: 1. Výskum efektu psychoterapie.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 3, s. 146 - 154, lit. 59.  

 Současný výzkum účinnosti a efektivity psychoterapie. Empiricky validizované přístupy. 
Nástroje měření efektu psychoterapie. Klinické zkoušky. Alternativy experimentálních 
klinických zkoušek. Metaanalýzy a přehledové studie. Výzkum dávkování psychoterapie. 
Charakteristiky terapeutů a klientů a efekt psychoterapie. Shrnutí. 

CZ - sla: PA: ká/2003 

 

030592 - ANAL 032141 

Umění vyjednávat.  

In: 100 + 1 ZZ. - 40, 2003, č. 11, s. 21, 1 obr.  

 Problematika vyjednávání. Schopný vyjednávač musí mít všeobecný přehled, vynikající 
komunikační schopnosti a znalosti z psychologie. Vhodné vystupování a image. Vytvoření 
atmosféry, naplánování strategie jednání s různými variantami. Základní zásady, neverbální 
projevy. Posuzování image protihráče. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030567 - ANAL 032131 

VEVERA, J. - JIRÁK, R. - UHROVÁ, T. - ŽUKOV, I. 

Možnosti farmakologického ovlivnění násilného chování u pacientů s demencí.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 3, s. 142 - 145, 1 schéma, lit. 23.  

 Problematika demence. Syndrom demence jako poruchy chování, zvláště pak chování násilné 
a agresivní. Léčebné strategie u akutního/perzistentního nepsychobeta blokátorů, 
benzodiazepinů a thymoprofylaktik. Další terapeutické možnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030594 - ANAL 032143 

ŽUCHA, I. - ČAPLOVÁ, T. - IZÁKOVÁ, Ľ. 

Prvý dojem zo vstupného psychiatrického vyšetrenia pri hospitalizácii pacienta - pilotná 
štúdia.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 1, s. 3 - 8, 4 tab., lit. 8.  

 Problematika dojmů hospitalizovaných psychiatrických pacientů po prvním psychiatrickém  

vyšetření. Úvod, probandi, metoda, výsledky, diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2003 
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ZBRANĚ, STŘELIVO  

 

030749 - ANAL 032412 

ABUŠINOV, Alexandr 

Neprůstřelné materiály.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 7, s. 26 - 27, 4 obr.  

 Špičkové neprůstřelné kompozitní materiály. Neprůstřelná ocel. Balistické vlastnosti ocelí 
Secure. Neprůstřelná vesta z titanu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030554 - ANAL 032118 

CHLUDIL, Ivan 

Policejní pistole Německo - Walther P99.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 5, s. 19, 2 obr., 1 tab.  

 Základním modelem, schváleným pro německou policii, je pistole P99 v ráži 9 mm Luger se 
zásobníkem na 16 nábojů. Základní technické údaje Walther P99. Charakteristika a popis 
zbraně.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030637 - ANAL 032181 

CHLUDIL, Ivan 

Policejní pistole Slovenské republika.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 6, s. 19, 1 obr., 1 tab.  

 Stav výzbroje slovenské policie. Přezbrojení. Základní technické údaje pistole ČZ 82 a 
zbraně Sting 2. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030574 - ANAL 032138 

DOČKAL, Petr 

Je vše nové dobré?  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 6, s. 90 - 92, 5 obr.  

 Technika použití zbraně v obraně. Modifikace základních stylů. Pět elementů Cooperovy 
techniky. Další vývoj. Různé varianty postojů. Výhody a nevýhody "New" stylu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030571 - ANAL 032135 

FENCL, Jiří 

Kulovnicové odstřelovačky.  

In: Střelecká revue. - 35, 2003, č. 5, s. 32 - 34, 7 obr.  

 Přehled kulovnicových odstřelovaček: Remington mod. 700, Winchester M70 SA Heavy 
Varmint, Savage mod. 10, Luger M77 MK 2 Varmint a další: Popis a charakteristika. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030746 - ANAL 032409 

FENCL, Jiří 

Odstřelovačská puška CZ 750 S M1.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 6, s. 35, 2 obr.  

 Seznámení s puškou CZ 750 S M1 ráže 308 Winchester (7,62 x 51 NATO). Charakteristika a 
popis pušky. Základní technická data. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030747 - ANAL 032410 

FENCL, Jiří 

Ruské pistole.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 6, příloha.  

 Ruské pistole vhodné nejen pro nejrůznější ozbrojené složky, ale i pro civilní sektor. 
Tokarev, Makarov, Stěčkin, PSM, PMM, Grač a Viking, Gjurza, Pauk, P-96M, Bagira, 
Varjag - charakteristika a popis. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030743 - ANAL 032406 

KLOZÍK, Pavel 

Čínské sigsauery.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 6, s. 6 - 7, 4 obr., 1 tab.  

 Technická data pistole NC 226 (dříve NP 22 a NP 34) ráží 9 Luger. Charakteristiky a popis 
pistolí. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030639 - ANAL 032183 

KNEUBÜHL, Beat 

Mezi účinností a nebezpečností. Přel. Petr Tůma.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 6, s. 44 - 45, 4 tab., lit. 1.  

 Pokračování z čísla 5/2003. Maximální vzdálenost střelby. Nebezpečnost při maximální 
vzdálenosti střelby. Výstřel kolmo do vzduchu. Výstřel do vzduchu je nebezpečný. 
Nebezpečnost odražené střely. Deformace a roztříštění střely. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030573 - ANAL 032137 

KOMENDA, Jan - KNOTEK, Jiří 

Nesmrtící, vysoce efektivní.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 6, s. 79 - 81, 9 obr.  

 Vývoj neletálních zbraně. Rozdělení neletálních zbraní. Použití neletálních zbraní. Dělení 
neletálních zbraňových systémů. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030745 - ANAL 032408 

LIŠKA, Přemysl 

Glock s odběrem plynů.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 6, s. 14 - 15, 4 obr.  

 Hlavní rozdíly mezi krátkou a dlouhou zbraní na tentýž náboj. Princip využití odběrů plynů. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030638 - ANAL 032182 

Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 6, s. 33, 2 obr.  

 Pokračování z čísla 5/2003. Náboj malorážkový, malorážový, nestandardní, ostrý, pistolový, 
poplašný, předovkový, revolverový, slepý, náboj sportovní, standardní, svědečný, školní, 
tormentační - popis a charakteristika. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030744 - ANAL 032407 

MÜLLER, Petr 

Strážník na baterky.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 6, s. 13, 2 obr.  

 Seznámení s nesmrtící zbraní - dvouranovou pistolí MP – 461 "Strážník". Charakteristika a 
popis zbraně a nábojů. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030572 - ANAL 032136 

NOVÁK, František - ŠPIČKA, Ivan 

Činí následný výstřel z obránce vraha?  

In: Střelecká revue. - 35, 2003, č. 5, s. 51, lit. 9.  

 Dokončení z čísla 4/2003. Modelový případ soudního rozhodování o druhém výstřelu. 
Modelový případ. Hodnocení soudu. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030640 - ANAL 032184 

Základní demontáže krátkých palních zbraní.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 6, s. 54, 4 obr.  

 Základní demontáž pistole Zehna 6,35 mm Browning. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030753 - ANAL 032415 

ČERNÝ, Petr 

Závada zbraně v bojové situaci.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 7, s. 53 - 55, 11 obr.  

 Informace o chybách při používání zbraní. Základní příčiny problémů. Nácvik je nutnost. 
Další závady. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030752 - ANAL 032414 

DUŠEK, Ondřej 

Ruger SP-101.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 7, s. 38 - 41, 9 obr., 1 tab.  

 

Technické údaje a vlastnosti revolveru Ruger SP-101. Charakteristika a popis revolveru.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030751 - ANAL 032413 

KOMENDA, Jan - KNOTEK, Jiří 

Příští válka bez mrtvých?  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 7, s. 34 - 36.  

 Neletální zbraňové systémy. Optické zbraně (laserové zbraně, laserová puška). Světelné 
zbraně. Mikrovlnné zbraně. Zbraně EMI. Grafitové pumy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030754 - ANAL 032416 

MARGOLIUS, Richard 

Dva z rodiny bull-pupů.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 7, s. 59 - 61, 6 obr., 2 tab.  

 Systém bull-pup. Rakouská útočná puška Steyr AUG - charakteristika a popis, technické 
údaje a vlastnosti. Útočná puška L 85 A1 ze zbraňového systému SA 80 od britské jednotky 
RSAF - charakteristika, popis, technické údaje a vlastnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝSTROJ, VÝZBROJ  

 

030770 - ANAL 032427 

Biometrická identifikace lidského oka IRIS RECOGNITION.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 3, s. 34 - 35, 8 obr.  

 Systém biometrické identifikace lidského oka. Charakteristika systému. Možnosti použití. 
Panasonic BM 300 a BM 500, OKI IRISSPASS-WG, IrisAccess 2200 a 3000, Panasonic 
Autheticam MT + OKI IRIS PASS, KnoWho TM Server - popis. Aplikace technologie 
identifikace lidského oka. 
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030795 - ANAL 032430 

ČANDÍK, Marek 

Kryptologie - matematický prostředek zabezpečení digitálních dat.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 3, s. 49 - 50, 2 obr.  

 Problematika kryptografie, která se zabývá technikami utajovaných zpráv. Speciálním 
odvětvím kryptografie je steganografie. Kryptoanalýza - matematický obor, který se zabývá 
technikami luštění zašifrovaných zpráv bez znalosti procesu šifrování a dešifrování. 
Kryptografické systémy s tajným a veřejným klíčem. Dělení kryptografických algoritmů.  

Způsoby kryptoanalytického luštění. Bezpečnost kryptografických algoritmů. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030771 - ANAL 032428 

ČANDÍK, Marek - IVANKA, Ján 

Některé aspekty bezpečnosti multimediálních dat.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 3, s. 36 - 38, 3 obr.  

 Problematika bezpečnosti dat. Tři faktory informační bezpečnosti multimediálních dat. 
Metody ochrany multimediálních dat. Vodoznaky jako prostředky pro autentizaci dat. Dělení 
vodotiskových technik. Požadavky na používané systémy s vodoznaky. Aplikace vodotisku. 
Útoky na data. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030759 - ANAL 032421 

HOVORKA, Josef 

LATIS výkonný nástroj pro přenos informací.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 3, s. 18 - 19, 1 obr.  

 Charakteristika systému LATIS. Vlastnosti systému LATIS. Použití systému LATIS. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030800 - ANAL 032434 

JANÍČEK, Miroslav 

Pyrotechnická ochrana před terorismem : 2. část.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 3, s. 62 - 64, 14 obr., 1 tab.  

 Pokračování z minulého čísla. Rozlet střepin při ničení munice - bezpečnostní okruh. 
Ochranná opatření důležitých objektů. Struktura bezpečnostního systému objektu. Obecné 
podmínky zabezpečení objektů. Tři pilíře technické ochrany. Příklady možného zabezpečení 
objektů. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030626 - ANAL 032170 

KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 

Osvětlení a kriminalita.  

In: 112. - 2, 2003, č. 2, s. 27, 3 obr.  

 Ochrana proti zlodějům. Trvalé osvětlení. Spínače osvětlení při setmění. Sepnutí osvětlení při 
průchodu prostorem. Alarmové osvětlení. Dálkové spínání. Svítivé materiály. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030761 - ANAL 032423 

Komunikační technologie pro dálkový dohled a správu systémů komplexního zabezpečení.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 3, s. 26 - 27, 3 schéma, 1 tab.  

 Příklady využití nových možností elektroniky. Tři části kompaktního systému např. ústředny 
EZS. Přínosy síťových řešení a dálkového přístupu. 

CZ - cze: PA: ká/2003  

 

030764 - ANAL 032425 

Logisticko-bezpečnostní systém RACAR v užití CBS.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 3, s. 21 - 22, 5 obr., 1 tab.  

 Vlastnosti a možnosti logisticko-bezpečnostního (lokalizačního) systému RACAR DT. 
Přehled základních vlastností systému – komplexní systémové řešení. Logistické funkce. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030757 - ANAL 032419 

MÁŠA, Jiří 

Historie, současnost a budoucnost PCO Radom Security.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 3, s. 11 - 14, 5 obr.  

 Historie PCO Radom Security a objektových zařízení. Další generace systému PCO a 
objektových vysílačů včetně uživatelského software koncem 90. let minulého století. Dnešní 
stav PCO Radom Security a Radom Security Fire. Předpokládaný vývoj PCO. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030760 - ANAL 032422 

Rádiová síť Global 2.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 3, s. 23, 1 schéma.  

 Pult centralizované ochrany NAM Global 2. Princip přenosu a kapacita sítě Global 2. 
Propojení rádiových sítí. Výhody Global 2. Parametry rádiové sítě Global 2. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030794 - ANAL 032429 

TOMS, Ladislav 

Kopírování klíčů aneb leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze! : 28. část.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 3, s. 39 - 42, 2 obr.   

 Mechanické zábranné systémy - klíče do zámků. Vývoj a výroba klíčů. Rarity metod  

zhotovování klíčů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030767 - ANAL 032426 

VEINER, Zdeněk 

Monitorování objektů.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 3, s. 24 - 25.  

 Význam monitorování objektů. U objektů s požadavkem na vyšší stupeň zabezpečení je 
podmínkou připojení výstupu poplachového systému na pult centralizované ochrany. Tento 
požadavek vychází ze základní normy ČSN EN 50131-1. Doporučení k využívání registrace 
soukromých bezpečnostních služeb u CIČAP, s.r.o., v pojištění. Doporučené pojmy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030758 - ANAL 032420 

Vývoj pultů centrální ochrany.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 3, s. 15 - 16, 3 obr.  

 Pulty centralizované ochrany (PCO). Vývoj PCO v ČR. PCO NAM Global tvoří čtyři 
základní moduly. Monitorovací software NET-G. Rádiová síť Global a Global 2. Nová síť 
Global 2. Schéma Global 2.   

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

 53 



CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY  

 

030619 - ANAL 032163 

ADAMEC, Vilém 

Operační střediska trochu jinak.  

In: 112. - 2, 2003, č. 2, s. 7 - 9, 6 obr., lit. 13.  

 Vymezení pojmu "operační středisko". Třídění operačních středisek. Třídění středisek podle 
druhu. Třídění operačních středisek podle vymezení územní působnosti. Třídění operačních 
středisek podle procesního režimu. Třídění operačních středisek podle velikosti. Školní 
operační středisko. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030605 - ANAL 032154 

BURIAN, Stanislav 

Odhad maximální možné škody výbuchem.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 5, s. 12, 1 obr.  

 Vybrané hlavní části z metodiky EML (Estimated maximum loss) k odhadu škod vzniklých 
při výbuchu směsi hořlavých látek. Definice EML - maximální možná škoda. Výbuch oblaku 
plynů a par. Základní praktické předpoklady při stanovení EML výbuchem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030617 - ANAL 032161 

HOŠEK, Zdeněk 

Klasifikace požární odolnosti stavebních výrobků a staveb.  

In: 112. - 2, 2003, č. 2, s. 6, 1 tab.  

 Klasifikace požární odolnosti stavebních výrobků, staveb a jejich částí podle směrnice Rady 
89/106/EHS. Definice, zkoušky a kritéria ukazatelů vlastností. Klasifikace. Značky pro 
klasifikační kritéria. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030601 - ANAL 032150 

HÖRNER, Jiří 

Hromadná dopravní nehoda na dálnici.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 5, s. 6 - 7, 3 obr.  

 Popis případu hromadné dopravní nehody na dálnici D1, procházející regionem Vysočina. 
Průběh zásahu. Pozitivní a negativní jevy zásahu. Doporučení. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030623 - ANAL 032167 

KOTINSKÝ, Petr 

Hromadné dekontaminace osob.  

In: 112. - 2, 2003, č. 2, s. 15 - 17, 5 obr.  

 Postupy při dekontaminaci. Stanoviště dekontaminace osob (SDO). Popis SDO. Postup 
provádění dekontaminace. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030621 - ANAL 032165 

LINHART, Petr - VALÁŠEK, Jarmil 

Vědecko-výzkumná činnost v oblasti ochrany obyvatelstva.  

In: 112. - 2, 2003, č. 2, s. 12 - 14, 5 obr.  

 Pojetí ochrany obyvatelstva. Organizace vědecko-výzkumné činnosti v oblasti ochrany 
obyvatelstva. Orientace vědecko-výzkumné činnosti. Výzkumné projekty. Databáze metodik 
fotometrického stanovení nebezpečných látek FOTMET, FTIR. Dekontaminace 
v podmínkách činnosti jednotek požární ochrany - projekt DEKONTA. Projekt 
"Zdokonalování systému a opatření ochrany obyvatelstva ČR". Tradice vědecko-výzkumné 
činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030603 - ANAL 032152 

Metodické doporučení k vydání obecně závazné vyhlášky obce. Požární řád obce.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 5, příloha.  

 Metodické doporučení pro obce ke zpracování "Požárního řádu obce". Forma zpracování 
není závazná. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030622 - ANAL 032166 

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné 
a předpovědní povodňové služby.  

In: 112. - 2, 2003, č. 2, příloha.  

 Novelizace Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k 
zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. Vymezení hlavních pojmů. Kritéria 
výběru hlásných profilů. Doporučené vybavení hlásných profilů. Stanovení vodních děl s 
předpokládaným nebezpečím vzniku zvláštní povodně. Stanovení směrodatných limitů pro 
SPA podle vodních stavů v hlásných profilech. Stanovení směrodatných limitů pro SPA podle 
dešťových srážek. Stanovení SPA při ledových jevech na tocích. Pozorování a hlášení 
vodních stavů v hlásných profilech. Informační toky předpovědní povodňové služby. 
Prověřování funkčnosti hlásné a  předpovědní povodňové služby. Přílohy. 
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030604 - ANAL 032153 

Organizační struktura a úkoly odboru plánování MV-GŘ HZS ČR.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 5, s. 23, 1 schéma.  

 Úkoly jednotlivých oddělení oboru plánování MV-GŘ HZS ČR. Oddělení krizového a 
havarijního plánování. Oddělení civilního nouzového plánování. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030602 - ANAL 032151 

RÁŽOVÁ, Ljubica 

Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy a požární prevence.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 5, s. 10 - 11, 2 obr.  

 Problematika požární prevence. Stavební prevence a její podíl na zajištění požární 
bezpečnosti města. Počet úkonů státního požárního dozoru v rámci stavební prevence za 
období 1995 až 2002. Specifická opatření. Současné trendy ve výstavbě. Základní principy 
požární prevence staveb. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030624 - ANAL 032168 

STARCOVÁ, Jaroslava 

Vzdělávání v oblasti krizového řízení.  

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

 Bezpečnostní rada státu schválila svým usnesením č. 211 ze dne 25.9.2001 "Koncepci 
vzdělávání v oblasti krizového řízení". Její realizací bylo pověřeno Ministerstvo vnitra v 
součinnosti s Ministerstvem obrany a Správou státních hmotných rezerv. Koordinací 
vzdělávacího procesu v oblasti krizového řízení bylo pověřeno MV-GŘ HZS ČR. Příprava 
školitelů. Vzdělávání starostů.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030625 - ANAL 032169 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva v Ruské federaci.  

In: 112. - 2, 2003, č. 2, s. 24 - 25, 2 obr.  

 Ministerstvo vnitra pro civilní obranu, mimořádných událostí a likvidace následků přírodních 
katastrof vzniklo v roce 1995. Činnost ministerstva. Některé orgány a organizace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030600 - ANAL 032149 

ŠTĚPÁN, Miroslav 

Hasičský záchranný sbor ČR a integrace do evropské unie.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 5, s. 4 - 5.  

 Proces integrace ČR do EU zahrnuje široký komplex opatření, která se týkají všech oblastí 
života naší země. Ochrana obyvatelstva před požáry a dalšími mimořádnými událostmi. 
Požární prevence. Další aktivity MV-GŘ HZS ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030618 - ANAL 032162 

ŠTĚPÁN, Miroslav 

Příprava HZS ČR na vstup do Evropské unie.  

In: 112. - 2, 2003, č. 2, s. 4 - 5.  

 Proces integrace ČR do Evropské unie zahrnuje široký komplex opatření, která se týkají 
všech oblastí života v ČR. Týká se to hlavně ochrany obyvatelstva před požáry a dalšími 
mimořádnými událostmi. Požární prevence. Další aktivity MV-GŘ HZS ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030730 - ANAL 032193 

VEJVARA, Pavel 

Tragická nehoda autobusu.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 6, s. 4 - 5, 2 obr.  

 Tragická dopravní nehoda autobusu Neoplan. Popis události. Vyprošťování zraněných. 
Vyzvednutí autobusu. Štáb velitele zásahu. Likvidační práce. Klady zásahu. Počet 
zúčastněných jednotek PO. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030731 - ANAL 032194 

HOŠEK, Pavel - HLADÍK, Libor 

Nedbalost nájemnice zapříčinila požár.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 6, s. 6 - 7, 2 obr.  

 Případ požáru v panelovém domě. Popis zásahu. Evakuace obyvatel. Příčina vzniku požáru. 
Specifika zásahu. negativní jevy. Technika při zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030736 - ANAL 032199 

Organizační struktura a úkoly finančního odboru MV - GŘ HZS ČR.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 6, s. 23, 1 schéma.  

 Organizační struktura a úkoly finančního odboru MV- GŘ HZS ČR. Úkoly jednotlivých 
oddělení. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030732 - ANAL 032195 

RYBÁŘ, Pavel 

Záhadné zkratky aneb co je ADD a RDD.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 6, s. 8 - 9, 3 obr., 1 tab., lit. 6.  

 Sprinklerové systémy. Nová zkušební metoda. ADD (Actual delivered density). RDD 
(Required density delivery). Hasící zařízení pro potlačení požáru (suppression mode). 
Porovnání hlavních charakteristik sprinklerů pro potlačení požáru a uvedení požáru pod 
kontrolu. Hasící zařízení pro uvedení požáru pod kontrolu (control mode). Hasící zařízení pro  

uhašení požáru (extinguisment mode). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 


