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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

030857 - ANAL 032304 

Alter und Sucht [Starý a nemocný].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 4, s. 30 - 31.  

 Senioři jako riziková skupina z hlediska vzniku závislosti na návykových látkách, zejména 
alkoholu a lécích. Příčiny rizikovosti seniorů - nemoc, trauma z osamělosti, úmrtí blízkých 
apod. Duševní poruchy jako reakce na stres a jiné krizové stavy vyvolávající závislost. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030838 - ANAL 031698 

CESARONI, Carla - DOOB, Anthony N. 

The Decline in Support for Penal Welfarism [Menší podpora pro pohodlný výkon trestu].  

In: British Journal of Criminology. - 43, 2003, č. 2, s. 434 - 441, 4 tab., lit. 21.  

 Studie na bázi předchozích výzkumů (Garland 2000, 2001, Beckett 1997) k dopadům 
kriminality na elitu a ostatní společnost. Výběr ze statistických údajů. Prezentace názorů na 
dostatečnost postihu pachatelů a na efektivitu trestní a bezpečnostní politiky. Různá míra 
ohrožení (liberální) elity a ostatních. Poznatky z Kanady, USA a Velké Británie. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030927 - ANAL 032336 

FIEGER, Herbert 

"Schau' mer mal" : CCTV-System im Fussballstadion ["Lepší podívaná" na násilí. CCTV-
systém na fotbalových stadionech].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2003, č. 3, s. 20 - 21, 3 fot.  

 Násilí a výtržnosti se stávají na fotbalových stadionech každodenní realitou. Odpovědí na ně 
je snaha klubů zefektivnit prevenci a případně i represi. Jedním z významných prostředků 
pomáhajícím předcházet výtržnostem a násilí, popř. odhalovat jejich pachatele a identifikovat 
je, je instalace kamerových systémů. Konkrétní příklad stadionu FC St. Pauli Hamburg. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030856 - ANAL 032303 

HÜBNER, Walter - SCHMITT, Martin - SCHEURING, Josef 

Grössere Sensibilität für Opfer nötig [Oběti trestných činů potřebují co nejcitlivější přístup].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 4, s. 29, 32.  
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Rozhovor s otcem oběti sexuálního zločinu. Druhotná viktimizace rodiny při vyšetřování. 
Připojena poznámka M. Schmitta na téma zintenzivnění ochrany obětí a jejich rodin před 
druhotnou viktimizací a zvýraznění práv oběti před právy pachatele. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030912 - ANAL 032327 

KAY, Wolfgang 

Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot : Sonderform der Platzverweisung [Vykázání z 
bytu a zákaz návratu. Zvláštní forma vykázání z místa].  

In: Deutsches Poizeiblatt. - 21, 2003, č. 3, s. 14 - 17, 2 schémata.  

 Právní nástroje sankcí proti pachatelům domácího násilí - vykázání násilníka z bytu na 
určitou dobu, případně zákaz návratu do bytu. Jedná se vlastně o specifickou formu institutu 
vykázání z místa. Výklad norem policejního práva, které policii opravňují k takovému zásahu. 
Ilustrační příklady. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030887 - ANAL 032450 

KLOUBEK, Martin 

Průvodce občana při styku s policií.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 7 - 8, s. 10.  

 Rady obětem, jež jsou nuceny žít ve společné domácnosti s agresivním partnerem, který je 
opakovaně fyzicky napadá, takže je zde riziko, že budou nuceny na určitou dobu opustit byt. 
Zásady pro oběti domácího násilí. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030919 - ANAL 031711 

MILLER, Christa 

More than a cell phone [Nejen mobil jako takový].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 4, s. 82 - 86, 3 obr.  

 Kriminalita spojená s mobilními telefony a oblasti policejního šetření. Krádeže, výměny SIM 
karet a další možnosti zneužití mobilů. Technické vybavení policie, sbírání důkazů a další 
zkušenosti americké policie. 

USA - eng: PA: bv/2003 
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030943 - ANAL 031719 

MILLER, Christa 

On the map [Podle mapy].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 5, s. 38 - 43, 4 obr.  

 Výběr software a technického vybavení pro lokalizaci a pro analýzu krizových míst z 
hlediska kriminality v USA. ESRI ArcGIS má komponenty ArcMap (mapy), ArcCatalog 
(katalog) a ArcToolbox (nástroje pro konvertování dat). Výhody a možnosti zařízení. 
Technologie mapování kriminality. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030815 - ANAL 032446 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Krádeže motorových vozidel a organizovaný zločin.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 2, s. 139 - 145.  

 Vývoj krádeží motorových vozidel v Německu, zejména s aktuální koncepcí kontroly 
mezinárodně organizovaných vozidel, aktuálními tendencemi vývoje této kriminality v 
mezinárodním kontextu a policejní strategií kontroly zmíněné kriminality. Praktický příklad 
nedostatečné práce Policie ČR při běžné krádeži osobního vozidla. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030874 - ANAL 032312 

RENARD, Bertrand 

Au croisement de la recherche proactive et des écutes téléphoniques : Construction et danger 
du mutualisme légistique [K prolínání proaktivního vyšetřování a telefonických odposlechů. 
Budování a nebezpečnost tohoto propojování zákonných norem].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2002, č. 3, s. 321 - 359, lit. 28, příl.  

 Odhalování, vyšetřování a potírání kriminality, především organizované, drogové a násilné, a 
některé specifické způsoby tohoto vyšetřování. Proaktivní vyšetřování a jeho podstata. 
Využití odposlechů, jejich včlenění do dosavadního zákonného rámce vyšetřovacích metod. 
Efektivita odposlechů pro odhalování a vyšetřování kriminality a rizika pro občanská a lidská 
práva. Právní úpravy odposlechů v Belgii, doporučení Rady Evropy. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

030882 - ANAL 032319 
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THAMM, Berndt Georg 

Brandbeschleuniger am Golf [Rychlý požár v Zálivu] ; Das Interview führte Marion Tetzner.  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 5, s. 30 - 32, 3 fot.   

 Rozhovor s německým expertem na terorismus. Terorismus islámského typu, situace v 
Perském zálivu po skončení konfliktu v Iráku. Nebezpečnost a podstata islámského terorismu, 
možnosti jeho "vývozu" do Německa. Potencionální nebezpečí vzniku teroristických skupin 
mezi muslimským obyvatelstvem v Německu a jejich spojení s mezinárodním terorismem a 
organizovanou kriminalitou. Bezpečnostní a preventivní akce a opatření, úloha policie. 
Mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030837 - ANAL 031697  

WEERMAN, Frank M. 

Co-ofending as Social Exchange [Sociální změny ve společnosti a spolupachatelství].  

In: British Journal of Criminology. - 43, 2003, č. 2, s. 398 - 416, 2 obr., lit. 82.  

 Práce k objasnění pojmu spolupachatelství v kontextu vývoje a sociálního stavu společnosti. 
Teorie charakterizující tento druh kriminality a 3 pohledy podle dosud zpracované literatury. 
Případový model. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030913 - ANAL 032328 

ZECK, Jürgen Felix 

Häusliche Gewalt - die vollzugspolizeiliche Intervention im Wandel : Der polizeilichen 
Intervention kommt in Fällen häuslicher Gewalt eine herausragende Bedeutung zu [Domácí 
násilí - změna výkonu policejního zásahu. Policejní zásah v případech domácího násilí 
nabývá na významu ].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 3, s. 18 - 20, 3 schémata, lit. 3.  

 Fenomén domácího násilí a jeho definice. Sociální, prostorové aspekty, vlastní násilí. Trestní 
klasifikace domácího násilí. Oběti a pachatelé. Postavení zasahujících policistů - vlastní 
policejní intervence a její formy. Ochrana obětí. 

BRD - ger: PA: bh/2003 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

030922 - ANAL 031722 

GARRETT, Ronnie 

Device lessens the risk in tactical entries [Přístroje snižují rizika vstupu při zásahu].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 4, s. 102 - 105, 3 obr. 

 Význam přípravy s použitím vyspělého technického vybavení pro případy násilného vstupu 
speciálních policejních jednotek do objektu. Ze zkušeností amerických zásahových jednotek 
SWAT. Některé z používaných detekčních a monitorovacích systémů. Použití speciálních 
přístrojů pro přípravu i vlastní průběh zásahu. Některé technické údaje. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030836 - ANAL 031696 

LINT, Willem de 

Keeping Open Windows: Police as Access Brokers [Přístupnost a policie jako 
zprostředkovatel].  

In: British Journal of Criminology. - 43, 2003, č. 2, s. 379 - 397, 1 tab., lit. 113.  

 Práce policie při ochraně veřejnosti, zajišťování bezpečnosti a registraci problémových osob 
a vypracovávání podkladů pro další orgány. Problematika zpřístupnění policejní práce 
veřejnosti. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030891 - ANAL 031845 

MAGUIRE, E.R. - SHIN, Y. - ZHAO, J.S. - HASSELL, K.D. 

Structural change in large police agencies during the 1990s [ Strukturální změny ve velkých 
policejních služebnách během devadesátých let].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 26, 2003, č. 2, 
s. 251 - 275, 2 tab., lit. 44.  

 Strukturální změny v organizaci americké policie v duchu nové koncepce community 
policing. Předpokládá se realizace těchto změn ve všech sférách policejní práce. Tato studie 
zkoumá, jak byly tyto změny prováděny v 90.letech. Dochází k závěru, že některé změny byly 
provedeny v souladu s community policing, jiné byly provedeny  spíše opačným směrem a 
některé nebyly realizovány vůbec. 

GBR - eng: PA: jv/2003 
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030921 - ANAL 031713 

MILLER, Christa 

Stretching your resources [Rozhojněte své zdroje].  

In: Law Enforcement Technology.  - 30, 2003, č. 4, s. 96 - 101.  

 Problematika financování a vybavování amerických policejních oddělení. Možnosti využití 
služeb konsorcia pro komunikace, bezpečnostní složky a technologii CLEAT. Nadace, 
programy a další zdroje podpory financování. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030814 - ANAL 032445 

MOULISOVÁ, Marcela 

Image policisty z pohledu studentů dvou policejních škol.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 2, s. 118 - 138, 6 graf, lit. 4.  

 V roce 1999 byl proveden výzkum 336 studentů dvou policejních škol, kteří uváděli - 
prostřednictvím sémantického diferenciálu – své hodnocení typického policisty a svou 
představu o jeho ideální podobě. Tento výzkum byl zčásti opakováním toho, který se 
uskutečnil již v roce 1995. To umožnilo určité srovnávání získaných výsledků. Při zpravování 
dat byly ve výzkumu uplatněny (clusterová a faktorová analýza) a umožnily diferencovanější 
a hlubší pohled do získaných dat. Hodnocení typického policisty studentů PA bylo kritičtější 
než studentů SPŠ. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030809 - ANAL 032441 

MUSIL, Jan 

Policie na prahu nového tisíciletí.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 2, s. 81 - 87, lit. 5.  

 Příspěvek obsahuje text proslovu předneseného na slavnostním zahájení kurzu 
Středoevropské policejní akademie (MEPA) ve Vídni 24.2.2003. Sedm tezí: Společnost na 
prahu 21. století není bezpečnější, než byla dříve; Důsledky nové bezpečnostní situace pro 
postavení policie jsou rozporné; Základní funkce a náplň činnosti policie zůstávají stejné i na 
počátku 21. století; Na změněnou bezpečnostní situaci musí policie pružně reagovat změnou 
metod své činnosti; Změna stylu řízení v policii je nevyhnutelná; Policejní etika nabývá na 
významu; Stále větší role přísluší výchově a vzdělávání policistů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030816 - ANAL 032447 

PIKNA, Bohumil 

Evropská policejní akademie - Cepol, organizace a fungování.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 2, s. 146 - 149.  

Akce: Policejní systém Evropské unie a acquis Schengenu a evropské spolupráce v oblasti 
vnitřní věci [kurz]. Vilnius (LITVA), 21.10.2002 -25.10.2002.  

 Ve dnech 21.-25. října 2002 se uskutečnil ve Vilniusu (Litva) kurz na téma "Policejní systém 
Evropské unie a acquis Schengenu a evropské spolupráce v oblasti vnitřní věci". Téma kurzu. 
Základní informace o Cepolu. Cíle Cepolu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030920 - ANAL 031712 

ROGERS, Donna 

Creating a presence online [Tvorba online přítomnosti policie].  

In: Law Enforcement Technology. - 30. 2003, č. 4, s. 88 - 94, 6 obr.  

 Příklady stránek americké policie na internetu zajišťujících základní a aktuální informace pro 
obyvatelstvo v místním regionu. Propojení sítě na další orgány místní správy, soudy, sociální 
služby, dopravu, pracovní možnosti, apod. Ukázky využití a možností používaných 
technických prostředků. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030885 - ANAL 031844 

SANDERS, Beth A. 

Maybe there's no such thing as a "good cop". Organizational challenges in selecting quality 
officers [Dobrý policista jako pojem v oboru policejní personalistiky. Organizace policejní 
práce a výběr kvalitních policistů].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 26, 2003, č. 2, 
s. 313 - 328, lit. 52.  

 Základní vlastnosti dobrého policisty. Zjišťování těchto vlastností pomocí psychologických 
testů. Někdy je obtížné tyto vlastnosti identifikovat. Policejní management a jeho vliv na 
chování policisty, někdy v rozporu s jeho osobní charakteristikou. Problémy při hodnocení 
služební výkonnosti. Diskuse a závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2003 
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030817 - ANAL 032448 

STRAUS, Jiří - HOLOMEK, Jaroslav 

Informace o konání mezinárodní konference European Police Science - konstituování a rozvoj 
policejních věd.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 2, s. 149 - 151.  

Akce: Konstituování a rozvoj policejních věd [konference]. Apeldoorn (NIZOZEMÍ), 
26.11.2002-29.11.2002.  

 Ve dnech 26.-29.11.2002 se uskutečnila v nizozemském Apeldoornu mezinárodní European 
Police Science Conference zaměřená na konstituování a rozvoj policejních věd. Hlavní cíl 
konference. Hlavní závěry konference. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

030811 - ANAL 032443 

CHMELÍK, Jan 

Sekty.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 2, s. 99 - 111, lit. 11.  

 Přijetím zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností, který nabyl účinnosti 7.8.2002, se významně změnily podmínky 
pro registraci církví a náboženských společností, na kterou navazují i legitimní podmínky pro 
působení církví a náboženských společností. Definice sekty. Výklad některých negativních 
okolností. Netradiční formy společenského soužití. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030826 - ANAL 032280 

FILÓ, Mihály 

Eutanázie v Maďarsku - ústavněprávní zkouška. Přel. J. Drbohlavová.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, ř. 5, s. 136 - 139.  

 Interdisciplinarita problému eutanázie. Právní posouzení eutanázie v Maďarsku. Formy 
eutanázie (čistá, nepřímá, pasivní, aktivní) a jejich pojetí z hlediska trestního práva. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030807 - ANAL 030903 

GŘIVNA, Tomáš 

Privilegované skutkové podstaty de lege lata a de lege ferenda.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 6, s. 2 - 8.  

 Článek je věnován vychýlením od základní skutkové podstaty, které se může dít dvojím 
směrem. Pojem, charakteristika a nezastupitelnost privilegovaných skutkových podstat. 
Privilegované skutkové podstaty, kazuistické skutkové podstaty a subsidiární privilegované 
skutkové podstaty de lege lata. Privilegované skutkové podstaty de lege ferenda. 
Komparativní pohled - trestní zákon ruský, německý a rakouský. Několik poznámek k 
navrhované privilegované skutkové podstatě euthanasie. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030821 - ANAL 030909 

HANSEL, Martin 

Zákon o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů v posledním roce své 
existence.  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 5, s. 7 - 8.  

 K novému zákonu č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, který 
nabyl účinnosti 1.1.2003. Článek se dále zabývá aplikací zákona č. 3/1918 Sb., o nejvyšším 
správním soudě a o řešení kompetenčních sporů v soudní praxi devadesátých let, který však 
byl k 1.1.2003 zrušen. Podrobněji k vlastnímu obsahu platné právní úpravy řešení 
kompetenčních konfliktů.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030813 - ANAL 032444 

JELÍNEK, Jiří 

Postavení poškozeného v trestním řízení - možnosti zdokonalení právní úpravy nejsou 
vyčerpány.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 2, s. 112 - 117, lit. 1.  

 Postavení poškozeného v trestním řízení. Obecná charakteristika postavení poškozeného v 
trestním řízení. Tři konkrétní náměty na změnu právní úpravy. Závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030810 - ANAL 032442 

KARABEC, Zdeněk 

Nové možnosti pro trestní justici.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 2, s. 88 - 98, lit. 12.  
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Hledání nové podoby trestní spravedlnosti. Prosazují se názory o omezování pravomocí státu 
při řešení trestních věcí a o posílení role přímých účastníků, tedy pachatelů a obětí, při řešení 
těchto konfliktů a jejich následků. Formulují se představy o restorativní justice. Koncepce 
restorativní justice. Mediace. Rodinná skupinová konference. Společné rozhodování a 
hodnocení výsledků. Perspektivy  restorativní justice. Trestní justice v ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030825 - ANAL 032279 

KOUŘIL, Ivo 

K rozhodování o příslušnosti soudu : Poznatky z aplikace 24 TrŘ, ve znění zák. č. 265/2001 
Sb., a ustanovení souvisejících.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 5, s. 133 - 136.  

 Právní úprava procesních postupů při rozhodování o příslušnosti soudu vedla ve svých 
důsledcích k prodlužování doby soudního řízení. Novelizace trestního řádu proto změnila 
úpravu rozhodování o příslušnosti soudu a omezila počet rozhodnutí nezbytných k vyřešení 
otázky, který soud se má, jako příslušný, věcí zabývat. Procesní situace, které mohou při 
řešení procedurálních otázek nastat.  

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030827 - ANAL 032281 

KUČERA, Jiří 

Naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 5, s. 139 - 144.  

 Zavraždění novorozeného dítěte matkou může být podle naší platné právní úpravy 
posuzováno v závislosti na naplnění jednotlivých znaků skutkových podstat buď jako vražda, 
nebo dle privilegované skutkové podstaty jako vražda novorozeného dítěte matkou. Pro 
podřazení jednání matky pod privilegovanou skutkovou podstatu musí být splněny všechny 
obecné podmínky trestnosti. Vymezení předmětné skutkové podstaty vůči některým dalším 
skutkovým podstatám trestných činů. Subjektivní a objektivní stránka tohoto trestného činu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030812 - ANAL 030905 

MITLÖHNER, Miroslav 

Ke vztahu trestného činu účasti na sebevraždě a euthanasie.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 6, s. 15 - 17.  

 Problematika sebevražednosti, obtížnost při objasňování pozadí a okolností sebevraždy. 
Šikanování jako jedna z rizikových situací, kdy může docházet ke spáchání trestného činu 
účasti na sebevraždě. Vztah mezi trestným činem účasti na sebevraždě, spáchaným formou 
pomoci k sebevraždě a euthanasií. Uvedeny politické i kriminologické argumenty proti kroku 
zákonodárce, týkajícího se vyhlášení podmínek alespoň částečné dekriminalizace obou těchto  
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činů. Objasnění pojmu  rozšířená a společná sebevražda. Modelové situace společných 
sebevražd. Právní kvalifikace. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030828 - ANAL 032281 

K tomu, že trestný čin poškozování cizích práv může být spáchán i vůči Policii České 
republiky. Pozn. naps. František Púry.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 5, s. 146 - 148.  

 Orgány Policie ČR jsou nositeli práv a mohou být tedy předmětem útoku trestného činu 
poškozování cizích práv. Z tohoto hlediska je pak irelevantní otázka právní subjektivity 
Policie ČR, eventuálně jejích jednotlivých útvarů. Způsobení vážné újmy na právech je však 
třeba vždy zkoumat podle konkrétních okolností případu. Zejména je nutné posoudit, o jaké 
právo šlo, jaká byla intenzita újmy na tomto právu a jaké následky měla pro poškozeného. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030829 - ANAL 032283 

K zavinění ve formě nepřímého úmyslu podle 4 písmm. b) TrZ u trestného činu vraždy podle 
219 odst. 1 TrZ.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 5, s. 148 - 152.  

 Způsobí-li obviněný smrt poškozenému tím způsobem, že mu zmáčkne krk a takto jej násilím 
střední až velké intenzity rdousí po dobu nejméně 2 minut, přičemž ve rdoušení pokračuje i 
po upadnutí poškozeného do bezvědomí a po činu poškozenému nezajistí lékařskou pomoc 
ani neposkytne první pomoc, nýbrž jej pohodí u řeky, lze z těchto skutečností usuzovat na 
srozumění obviněného se smrtelným následkem svého činu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030986 - ANAL 032281 

ONDRUŠ, Radek 

K zamýšlené rekodifikaci správního řízení - úvaha de lege ferenda.  

In: Justiční praxe. - 51, 2003, č. 1, s. 43 - 48.  

Příprava nové kodifikace správního řízení v podobě nového správního řádu. Geneze 
legislativních kroků této rekodifikace. Srovnání navrhované úpravy s předchozími. Autor 
navrhuje provést místo rekodifikace novelizaci. Veřejná správa a její definování jako služby 
veřejnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030822 - ANAL 030910 

ONDRUŠ, Radek - VALEŠOVÁ, Tereza 

Ke vzdělávání soudců a státních zástupců v Holandsku.  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 5, s. 8 - 14.  

 Postavení soudců a prokurátorů v rámci holandského ústavního systému. Platové poměry 
soudců a prokurátorů. Organizace soudnictví v Holandsku. Správa soudnictví, Rada pro 
justici, která řídí v současné době celé soudnictví. Úkoly Rady. Stichting Studiecentrum 
Rechtspleging (SSR = Vzdělávací a studijní centrum pro justici), jeho hlavní cíle, úkoly a 
činnost. Personální a ekonomické zajištění činnosti SSR. Výběr budoucích soudců a 
prokurátorů. Úvodní vzdělávání justičních čekatelů. Další vzdělávání soudců a státních 
zástupců. Dokončení v č.7. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030830 - ANAL 032284 

ŠÁMAL, Pavel 

K právní úpravě eutanázie v novém trestním zákoníku.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 5, s. 155 - 156.  

 V novém trestním zákoníku se i nadále nepočítá s úpravou beztrestnosti eutanázie, a to jak 
pasivní, tak i aktivní. Návrh nového trestního zákoníku však upravuje tzv. privilegovanou 
skutkovou podstatu trestného činu usmrcení (zabití) na žádost. Čistá eutanázie a problém 
postupu lege artis. Problematika práv pacienta v případě pasivní eutanázie. Asistovaná 
sebevražda a její trestnost. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030808 - ANAL 030904 

ŠČERBA, Filip 

Výchovná opatření dle návrhu zákona o soudnictví ve věcech mládeže.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 6, s. 8 - 14.  

 Autor článku se zabývá nejnovější verzí návrhu vládního zákona o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, která v 
současné době prochází parlamentní legislativní procedurou. Jednou z výrazných obsahových 
novinek jsou tzv. výchovná opatření. Jejich účel a podmínky ukládání mladistvým. Dohled 
probačního úředníka a jeho uložení. Probační program. Další druhy výchovných opatření 
(výchovná omezení, napomenutí s výstrahou). Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2003 
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030820 - ANAL 030908 

VŮJTĚCH, Jan 

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

In: Soudce. - 5, 2003, č. 5, s. 5 - 7, 1 tab.  

 Dokončení z minulého čísla. Výsledky dotazníkového šetření, které se týkalo účinnosti 
trestního zákonodárství. Hodnocení účinnosti jednotlivých aspektů. Názory respondentů, kteří 
se vyjádřili celkově k problematice účinnosti transformace ve formě připomínek, námětů a 
hodnocení. Číselný přehled vyjádření k problematice transformace trestního zákonodárství.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030818 - ANAL 030906 

ZÁHORA, Jozef 

Zaistenie vecí pre trestné konanie vo vybraných európskych štátoch.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 6, s. 19 - 24.  

 Porovnání právních úprav zajištění věcí pro trestní řízení ve vybraných evropských státech 
(Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Anglie, Chorvatsko). Pokračování v příštím čísle. 

CZ - sla: PA: če/2003 

 

030831 - ANAL 032285 

BAYEROVÁ, Monika 

Evropská úmluva o počítačové kriminalitě a sexuálním zneužívání dětí. 

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 5, s. 156 - 157.  

 Úmluva Rady Evropy č. 185, která byla 23. listopadu 2001 v Budapešti otevřena k podpisu - 
Úmluva o počítačové kriminalitě. Příprava Úmluvy, její struktura a stručný obsah. 
Problematika sexuálního zneužívání dětí v této Úmluvě, zaměření se na potírání dětské 
pornografie. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030854 - ANAL 032302 

DICKE, W. 

Neues Waffengesetz mit Ladehemmung [Nový zákon o zbraních o případech selhání střelné 
zbraně].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 4, s. 27 - 29, 2 obr.  

 Nová německá právní úprava zákona o zbraních a střelivu. Ustanovení o různých typech 
střelné zbraně (palné, plynové, poplašné, selhání zbraně a případném úrazu. 

BRD - ger: PA: bh/2003 
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030848 - ANAL 032297 

HŘÍCH, Jan 

Ochrana hospodářské soutěže v Evropské unii.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 4, s. 26 - 28.  

 Politika ochrany hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU představuje velmi významnou 
součást komunitární politiky. Vzhledem k jednotlivým členským státům, kde zůstává i nadále 
těžiště kompetencí a výkonu agendy, má však pouze doplňkovou a koordinační úlohu. 
Význam politiky ochrany hospodářské soutěže. Ochrana hospodářské soutěže v rámci EU. 
Regulace veřejné pomoci v EU. Stav v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030840 - ANAL 032290 

JOUZA, Ladislav 

Ochrana soukromí na pracovišti.  

In: Právní rádce. - 11, 2003., č. 5, s. 29 - 32.  

 Komunikační a informační technologie představují nová rizika pro ochranu lidských práv a 
svobod včetně práv zaměstnanců i zaměstnavatelů. Zákon o ochraně osobních údajů 
v pracovněprávních vztazích: souhlas zaměstnance, zvláštní předpis zákoníku práce, citlivé 
údaje, oznamovací povinnost zaměstnavatele, problém soukromých e-mailů, telefonátů a 
dopisů. Ochrana cti zaměstnance a pověsti zaměstnavatele. Kamery na pracovišti, sdělování 
pracovních údajů. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030852 - ANAL 032300 

KALOVÁ, Zuzana 

Pavel Šturma: Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva.  

In: Mezinárodní vztahy. - 2003, č. 2, s. 84 - 87.  

Rec. na : Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva [mongrafie] / 
Pavel Šturma. - Praha : Karolinum, 2002. - 311 s. 

 Význam a struktura recenzované publikace. Mezinárodněprávní pojetí zločinu a mezinárodní 
trestní právo. Vývoj pojetí zločinů podle mezinárodního práva a jejich kodifikace v něm. 
Vývoj v oblasti stíhání zločinů podle mezinárodního práva během posledních let 20. století a 
současné mezinárodní trestní tribunály OSN. Vznik Mezinárodního trestního soudu, jeho 
statut, předpoklady výkonu jurisdikce, imunita ústavních činitelů, organizační aspekty. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030844 - ANAL 032294 

KUPKA, Petr 

Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 5, příl. s. 1 - 13.  

 Co je to průmyslové vlastnictví, jaký je národní a mezinárodní rámec jeho ochrany. 
Průmyslová práva a způsoby jejich porušování. Právní prostředky ochrany průmyslových 
práv: správní prostředky, občanskoprávní prostředky, trestněprávní ochrana, obchodněprávní 
prostředky. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030851 - ANAL 031700 

MALENOVSKÝ, Jiří 

"Právo na restituci" ve státech střední a východní Evropy ve světle judikatury Evropské 
komise a Evropského soudu pro lidská práva.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 6, s. 537 - 563, lit..  

 Právní podklady pro restituce a pojem restituce v kontextu náprav křivd. Charakteristika, 
zaměření, pojmy a podstata restitučních zákonů. Dodatkové protokoly v jednotlivých státech. 
Lidská práva a rozhodnutí Evropského soudu. Resumé ve francouzštině.  

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030846 - ANAL 031699 

MATES, Pavel - SMEJKAL, Vladimír 

K ochraně soukromí a osobních údajů v telekomunikacích.  

In: Právo a podnikání. - 12, 2003, č. 6, s. 20 - 24, lit. 16.  

 Instituty ochrany telekomunikačního tajemství v ČR. Česká a evropská legislativa. Rozmach 
obtěžování po telefonu (stalking) v USA a po internetu (cyberstalking). Legislativa k 
respektování lidských práv a ochraně dat. K přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030839 - ANAL 032289 

MRÁZKOVÁ, Lenka 

Bezprostřední účinek směrnice EU.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 5, s. 4 - 13.  

 Problematika odpovědnosti členských států EU za škodu, která může fyzickým a právnickým 
osobám vzniknout, jestliže členský stát řádně a včas nepřevezme komunitární směrnici do 
svého právního řádu. Pojem bezprostředního účinku. Přiznání přímého účinku. Podmínky pro 
přiznání bezprostředního účinku. Marné uplynutí lhůty k implementaci. Bezpodmínečnost a  
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dostatečná přesnost. Zákaz horizontálního bezprostředního účinku směrnice. Soudní praxe 
členských států EU. Výjimka ze zákazu horizontálního působení směrnice. Bezprostřední 
účinek a vymezení státu v rozsudcích soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030841 - ANAL 032291 

NĚMEC, Jiří 

"Zvláštní soudy" dětskou kriminalitu nevyřeší.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 5, s. 47.  

 Diskusní příspěvek k problematice věkové hranice trestní odpovědnosti a zřizování trestního 
soudu pro mladistvé. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030842 - ANAL 032292 

RŮŽIČKA, Miroslav 

Nakládání s majetkem v trestním řízení.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 5, s. 48 - 54.  

 Pojem zajištění majetku v trestním řízení lze chápat v úzkém pojetí jen jako zajištění majetku 
pro účely uložení trestu propadnutí majetku, anebo ve smyslu souhrnu otázek vztahujících se 
obecně k nakládání s majetkem v trestním řízení. Nakládání s věcmi důležitými pro trestní 
řízení, které by byly zajištěny procesními úkony podle trestního řádu do doby, než bude 
rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, vrácení či vydání, popř. jiném postupu. 
Nakládání s věcmi, ohledně nichž byly uplatňovány specifické zajišťovací instituty podle 
trestního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030835 - ANAL 031695 

SNIDER, Laureen 

Constituting the Punishable Woman [Legislativa a trestná činnost žen]  

In: British Journal of Criminology. - 43, 2003, č. 2, s. 354 - 378, lit. 148.  

 Názory a legislativa k trestné činnosti žen zhruba od roku 1970 do r. 2000. K vyváženosti 
výše a výkonů trestů u žen a mužů. Výběr z prací, zabývajících se touto problematikou. 

GBR - eng: PA: bv/2003 
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030833 - ANAL 032287 

STOČESOVÁ, Simona - HULMÁKOVÁ, Jana 

Informace z katedry trestního práva PF ZČU v Plzni ze semináře "Nad institutem korunního 
svědka" a přednášky "Legitimace a význam Mezinárodního trestního soudu, trestněprávní, 
kriminologické a trestněpolitické úvahy".  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 5, s. 157 - 158.  

Akce: Nad institutem korunního svědka [seminář]. Plzeň (ČR), 06.02. 2003. Legitimace a 
význam Mezinárodního trestního soudu - trestněprávní, kriminologické a trestněpolitické 
úvahy [Přednáška Franka Neubachera]. Plzeň (ČR), 13.03.2003.  

 Zpráva o semináři pořádaném katedrou trestního práva PF ZČU v Plzni na téma institut 
korunního svědka. Závěry z hlavních referátů (za PA ČR prof. Jan Musil) potvrdily 
prospěšnost tohoto institutu pro potírání a stíhání kriminality, především organizované. 
Přednáška Dr. im. Franka Neubachera M.A., Universität Köln, na téma Mezinárodního 
trestního soudu, jeho legitimace, význam, úloha. Nutnost posílení autority a akceptace 
Mezinárodního trestního soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030834 - ANAL 032288 

Trestní zákoník. Úvod naps. Pavel Šámal.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 5, mimoř. příl. s. 1 - 20.  

 Text pracovního návrhu novely trestního zákoníku jako součásti rekodifikace trestního práva 
hmotného 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030843 - ANAL 032293 

VANTUCH, Pavel 

Prolomení mlčenlivosti advokáta.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 5, s. 68 - 75.  

 Mlčenlivost advokáta je základním předpokladem jeho činnosti. Zpochybnění mlčenlivosti 
advokáta ve vztahu k odhalování a vyšetřování organizované kriminality. Vládní návrhy na 
prolomení mlčenlivosti. Směrnice EU. Současná právní úprava. Trestný čin legalizace výnosů 
z trestné činnosti a oznamovací povinnost advokáta. Reakce veřejnosti. Návrhy de lege 
ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030866 - ANAL 032306 

ARNOLD, Rainer 

Mezinárodní právo v německém právním řádu : Pokr. z min. čísla.  

In: Evropské  právo. - 7, 2003, č. 5, s. 7 - 9. Vztah německého vnitrostátního právního řádu a 
mezinárodního práva. Vznik mezinárodněprávní závaznosti smlouvy, povinnost k 
imlementaci a "self-executing" normy (právo jednotlivce se odvolat bezprostředně na 
ustanovení mezinárodních smluv před národními úřady a soudy). Horizontální a vertikální 
rozdělení kompetencí v oblasti mezinárodněprávních jednání. Spolkový ústavní soud a 
mezinárodní právo. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030884 - ANAL 030915 

EMMERT, Frank 

Soudcovská nezávislost - často nepochopený pojem ve střední a východní Evropě.  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 6, s. 7 - 11.  

 Výsledky pozorování autora při porovnávání pohledu na soudcovskou nezávislost v Estonsku 
a dalších zemích střední a východní Evropy včetně ČR. Konstatována nedostatečná publikace 
soudních rozhodnutí. Konstatováno nedostatečné nebo nesprávné poučení v metodologii 
práva. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030858 - ANAL 031702 

HAMERNÍK, Pavel 

Human Rights Act 1998, inkorporující práva Evropské Úmluvy o lidských právech do 
vnitrostátního anglického práva.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 6, s. 617 - 635, lit..  

 Anglické právo před a po přijetí zákona Human Rights Act 1998. Požadavek na slučitelnou 
legislativu, některé podrobnosti k průběhu a výsledkům procesu slučování. Diskuze a faktické 
důsledky. Resumé v angličtině. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030867 - ANAL 032307 

KADEČKA, Stanislav 

Nařízení obcí s rozšířenou působností - nový pramen českého práva.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 5, s. 209 - 216.  

 Reforma veřejné správy založená na sjednocení státní správy a samosprávy v jednotnou 
veřejnou správu a to na všech úrovních. Nově konstituované obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností a jejich pravomoc vydávat nařízení, která se stala novým pramenem práva. 
Subjekt  

 19 



oprávněný vydat nařízení obce s rozšířenou působností. Změna působnosti právotvorného 
subjektu. Vyhlašování, platnost a účinnost nařízení obce s rozšířenou působností. Evidence 
těchto právních předpisů a informování orgánů státního dozoru. Dozor státu nad 
pravomocemi obcí s rozšířenou působností. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030859 - ANAL 031703 

KANDA, Antonín 

Nové trendy ve vývoji smluvního práva v oblasti soukromého práva.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 142, s. 649 - 664.  

 Smluvní právo jako součást závazkového práva a mezinárodněprávní instrumenty. Zásady 
UNIDROIT (mezinárodních obchodních smluv). Smluvní právo jako součást soukromého 
práva v EU. Tzv. nové smluvní právo. Resumé v angličtině. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030876 - ANAL 031704 

KOVÁŘOVÁ, Daniela 

Právní předpisy o advokacii, stavovské předpisy a usnesení 3. Sněmu ČAK z 29. 10. 2002.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, zvláštní číslo (květen 2003), s. 8 - 208.  

 Přehled zákonů a právních předpisů týkajících se postavení a působnosti advokacie. 
Stavovské předpisy ČAK se stavem ke dni 28. 2. 2003. Toto zvláštní číslo sestavila a 
redigovala JUDr. Daniela Kovářová. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030878 - ANAL 032315 

MÜLLER, Anne 

Die Gewaltspirale durchbrechen [Přerušit spirálu násilí] ; Das Gespräch führte Thomas 
Hestermann.  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 5, s. 12.  

 Zákon na ochranu proti násilí a jeho účinnost ve vztahu k obětem domácího násilí. 
Zkušenosti z Meklenburska-Pomořanska. Banalizace domácího násilí společností i 
policejními orgány. Poradenství a viktimologická péče. 

BRD - ger: PA: bh/2003 
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030868 - ANAL 032308 

PIHERA, Vlastimil 

Veřejné nabídky cenných papírů.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 5, s. 220 - 224.  

 Právní úprava nabízení cenných papírů veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších právních 
otázek podnikání na kapitálovém trhu. Definice veřejné nabídky, nabízené cenné papíry. 
Nabízející a kupující. Veřejná a soukromá nabídka. Obsahové náležitosti veřejné nabídky. 
Vlastní jednání, smlouvy směřující k nabytí cenných papírů, reklama ve vztahu k veřejné 
nabídce. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030863 - ANAL 031705 

PŘIBYL, Stanislav 

Pojetí tzv. "zvláštních práv" církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 7, s. 711 - 722.  

 Pojem zvláštních práv v uvedeném zákoně O svobodě náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů. Pojem zvláštních práv, jejich 
praktický význam a interpretace. Některé problémy a možnosti zneužití. Resumé ve 
francouzštině. 

CZ - cze: PA:bv/ 2003 

 

030875 - ANAL 032313 

RION, Lionel 

Le temps de réaction dans la Justice des mineurs : Ou de l'interet d'une réaction rapide en 
matiere de délinquance juvénile [Reakční doba u Soudu pro mladistvé. Význam rychlého 
reagování v oblasti delikvence mládeže].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2003, č. 3, s. 397 - 404, 1 mp, 2 grafy.  

 Důležitost plynutí času a reakční doby v problematice delikvence mládeže. Pojetí času a jeho 
význam pro děti a mládež - rychlé změny v postoji a chápání událostí v dospívání - proto je 
nutné reagovat na delikty mládeže rychle. Dva základní typy rychlého rozhodování soudů pro 
mladistvé: alternativní způsoby tam, kde škoda není příliš vysoká a nebezpečnost činu malá 
(mediace, zastavení trestního stíhání, přerušení trestního stíhání apod.) a nebo rychlé řízení, 
které minimalizuje přípravné fáze zejména tzv. ochranných procedur. Zkušenosti z terénu. 
Stoupající význam této rychlé reakce na delikvenci mládeže. 

BEL - fre: PA: bh/2003 
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030879 - ANAL 032316 

Streirecht für Polizeibeamte? : Drei Beispiele aud Europa [Právo na stávku pro policejní 
úředníky? Tři příklady z Evropy].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 5, s. 16 - 18, 1 fot.  

 Problematika práva na stávku z hlediska práv a povinností policistů a policejních úředníků. 
Úprava této problematiky v Belgii, Švýcarsku a Švédsku. Protestní hnutí německých 
policejních odborů. Charta základních práv EU a právo na stávku. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030855 - ANAL 031701 

ŠIŠKOVÁ, Naděžda 

Formální základy evropského unijního práva lidských práv.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 6, s. 595 - 616.  

 Aspekty ochrany lidských práv v Evropské unii. Historie vývoje, instituce, komunitární 
právo,legislativa a praxe. Cesty prosazování práv. Mj. postavení občana EU jako žalobce pro 
neplatnost rozhodnutí a pro nečinnost u Evropského soudního dvora. Resumé v angličtině. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030872 - ANAL 030914 

ŠŤASTNÝ, Aleš 

Úvaha nad novelizací zákona o soudech a soudcích.  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 6, s. 5 - 7.  

 Novelizace zákona o soudech a soudcích, hodnocení současného stavu a postavení soudců při 
výkonu státní správy. Návrhy na řešení problémů. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030860 - ANAL 031704 

TOMÁŠEK, Michal 

O některých úkolech veřejného práva při ochraně spotřebitele.  

In: Právník. - 142, 2003,, s. 665 - 678.  

Trend evropského práva k zavedení minimálních pravidel ochrany spotřebitele a problematika 
implementace zákonů v ČR. Veřejnoprávní a soukromoprávní ochrana spotřebitele. 
Ekonomický základ, zákony a mechanismy. Resumé ve francouzštině. 

CZ - cze: PA: bv/2003 
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030931 - ANAL 032340 

BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava 

Obchodní firma v likvidaci.  

In: Obchodní právo. - 12, 2003, č. 5, s. 2 - 5.  

 Definování obchodní firmy obchodní společnosti. Právní formy obchodní firmy. Firma 
společnosti v likvidaci, zápis v obchodním rejstříku a jeho změny. Některé související otázky 
spojené se zápisem firmy s dovětkem v likvidaci v obchodním rejstříku. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030910 - ANAL 032324 

BENFER, Jost 

Aufenthaltsverbot : Betretungsverbote und dauerhafter Platzverweis [ Zákaz pobytu. Zákaz 
vstupu a trvalé vykázání z místa].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 3, s. 7 - 9.  

 Novelizace německého policejního zákona doplnila instituty vykázání z místa a zákaz 
pobytu. Důvody a skutečnosti ospravedlňující tuto novelizaci, která rozšiřuje pravomoci 
policie. Zákaz pobytu, povolení k pobytu a jeho délka - bližší výklad, ilustrativní příklady. 
Důsledky pro ústavní právo. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030890 - ANAL 032453 

BRÁZDA, Jan 

Náhrada škody v našem právním řádu.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 7 - 8, s. 26.  

 Pojem náhrady škody. Vysvětlení z pohledu českého právního řádu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030950 - ANAL 032354 

HŘÍCH, Jan 

Termínované pracovní smlouvy v kontextu komunitárního práva.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 6, s. 22 - 24.  

 Bez přechodného období bude muset ČR plně implementovat do svého právního řádu 
sociální oblast tak, jak ji formuluje EU. Sociální politika EU po Amsterodamské smlouvě. 
Důraz na dialog sociálních partnerů, jehož důležitou součástí je oblast pracovních smluv na 
dobu určitou. Rámcová dohoda na dobu určitou a požadavky z této dohody plynoucí pro 
členské státy EU. Implementace rámcové dohody do českého práva a její důsledky z hlediska 
české pracovněprávní praxe. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030909 - ANAL 032324 

MERTEN, Karlheinz 

Platzveweise und Aufenthaltsverbote : Verfassungsrechtliche und polizeirechtliche Aspekte 
[Vykázání z místa a zákaz pobytu. Ústavněprávní a policejněprávní aspekty].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 3, s. 2 - 7, 2 fot.  

 Vykázání z místa je tradičním policejním prostředkem, které je formulováno jak v zemském, 
tak i ve spolkovém policejním právu. Uplatňování tohoto prostředku v boji proti kriminalitě, 
při udržování veřejného pořádku (např. byl často uplatňován při tzv. povodňové turistice v 
roce 2002). Právní rámec vykázání z místa. Zákaz pobytu a jeho odlišnost od vykázání. Jeho 
právní základ a problematika kompetencí při jeho uplatňování. Význam zákazu pobytu při 
potírání a prevenci kriminality. Uplatňování zákazu pobytu jako normy standardní, nebo 
zvláštní. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

 

PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE 

 

030896 - ANAL 032458 

ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, T. 

Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby? : 2. část.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 4, s. 189 - 193, lit. 69.  

 Problematika polyfarmacie. Lithium, antikonvulziva a jejich kombinace. Kombinace 
stabilizátoru a antidepresiva. Psychotická deprese. Farmakorezistentní schizofrenie. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030936 - ANAL 032345 

Dětí, které mají poruchy chování je rok od roku více = LMD: diagnóza na zlobení - výňatek.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, květen, s. 19 - 20.  

Stoupající počet dětí s poruchami chování (dříve označované jako lehká mozková disfunkce - 
LMD). Nejasné příčiny těchto poruch. Poměrně široké pojetí pojmu porucha chování. 
Základní směry výchovy těchto dětí - porozumění a důslednost při výchově. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030895 - ANAL 032457 

ŠERÝ, O. - HLADILOVÁ, R. - NOVOTNÝ, M. - ZNOJIL, V. - ZVOLSKÝ, P. 

Polymerfismus genu pro IL-6 má vztah k dispozicím k závislosti na alkoholu.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 4, s. 185 - 188, 1 tab., lit. 32.  
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 Zkoumání vztahu mezi polymorfismem G/C-174 genu pro IL-6 a závislosti na alkoholu na 
souboru 281 alkoholiků a 242 kontrolních osob. Metodika, výsledky, diskuse a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030897 - ANAL 032459 

TIMUĽÁK, L. 

Súčasné trendy vo výskume psychoterapie: 2. výskum procesu psychoterapie.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 4, s. 194 - 202, lit. 49.  

 Současné metodologické trendy a oblasti zkoumání procesu psychoterapie. Nástroje měření 
využívané ve výzkumu procesu psychoterapie. Význam vhodného výběru ve výzkumu 
procesu psychoterapie. Vztah procesu terapie a její výsledky. Podrobné zkoumání procesu 
psychoterapie. Testování teorií terapeutické změny. Výzkum procesu psychoterapie - shrnutí. 
Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2003 

 

030938 - ANAL 032347 

WEINBERGER, Jan 

Dopravní nehoda - běžná katastrofa? : Výňatky ze stejnojmenného článku.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, květen, s. 24 - 25.  

 Psychologie řidičů motorových vozidel, kteří si nepřipouštějí možnost nehody a s ní 
spojeného nebezpečí úrazu či dokonce smrti. Fungování tohoto "obranného mechanismu", 
který ovšem může vést k nepřipuštění si možnosti vlastního selhání, chyb či nedostatků a tím 
k i prohloubení nebezpečného chování při řízení motorového vozidla. Zájem médií především 
o velké katastrofy a přehlížení každodenních nehod pak přispívá k všeobecnému podceňování 
každodenních rizik. Psychologická ponehodová péče. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

030908 - ANAL 032323 

Die Andlohung von Folter, um das Leben eines entführten Jungen zu retten [Výhrůžka 
mučením - o životě jednoho uneseného dítěte před jeho záchranou].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 48, 2003, č. 3, s. 80.   

 Při únosu dětí a mladých lidí často figuruje pohrůžka násilím vůči oběti, a to včetně mučení, 
nebudou-li splněny podmínky, které únosce klade. Právní rámec klasifikace takového činu 
podle německého trestního zákona, trestnost tohoto činu, některé právní otazníky s tím 
spojené. 
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030804 - ANAL 032438 

Bodáky k AK.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 7, s. 36 - 37, 7 obr.  

 Přehled a historie bodáků. Charakteristika bodáků vzor 1947 polské výroby z roku 1958. 
Nůžky na střihání drátu ze sovětského bodákového nože vzor 1959 a jeho pochvy, kombinace  

 

bodákového nože vzor 1959 s plastovou pochvou k bodákovému noži vzor 1959/2 z NDR. 
Dokončení příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030886 - ANAL 032449 

CHLUDIL, Ivan 

Nože pro záchranáře.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 7 - 8, s. 15, 5 obr.  

Speciální nože pro záchranáře. Přehled záchranářských nožů známých značek. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030889 - ANAL 032452 

CHLUDIL, Ivan 

Policejní pistole Polsko.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 7 - 8, s. 19, 3 obr., 1 tab.  

Výzbroj polské policie. Dějiny výzbroje polské policie. Základní technické údaje tří polských 
policejních zbraní: P-64, Wist 94, Walther P99. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030803 - ANAL 032437 

Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 7, s. 33, 3 obr.  

 Náboj výběhový, náboj wildcat, náboj záložní, náboj zápalkový, náboj zkušební. Nábojiště, 
nábojka, nábojnice - charakteristika a popis. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030903 - ANAL 031707 

MERTENS, Jennifer 

Thieves tempted by bait [Nástrahy na zloděje].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 4, s. 36 - 43, 7 obr. 

 Metoda a technologie TRAP zaměřená na zadržení pachatelů krádeží automobilů. Nastražená 
vozidla, monitoring a připravená zásahová jednotka. Podsystém RCU sleduje stav 
nastraženého vozidla, VLU na bázi radiolokace sleduje pohyb vozidla a PROACT zajišťuje 
efektivní navedení zásahové jednotky. Dalším systémem na bázi GPS je HGI. Speciální 
výcvik. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030801 - ANAL 032435 

PAZDERA, David 

Československý náboj 7,5 x 45 mm.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 7, s. 18 - 19, 2 obr., 1 tab.  

Náboj 7,5 x 45 mm, známý též pod označením Z-47 a Z-49, bývá považován za první 
československý zcela původní náboj pro ruční palné zbraně. Vznik náboje. Historie náboje. 
Konstrukce náboje. Technické údaje náboje. Testy náboje. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030802 - ANAL 032436 

Počátky měření tlaku. Děj výstřelu.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 7, s. 20 - 21, 7 obr., lit. 3.  

 Vnitřní balistika. Počáteční pokusy měření tlaku. Zkoušky pevnosti. Měřící metody. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030805 - ANAL 032439 

Základní demontáže krátkých palných zbraní. Sauer & John WTM model 1920.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 7, s. 54, 4 obr.  

 Základní demontáž pistole Sauer & John WTM model 1920. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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POLITIKA, POLITOLOGIE 

 

030865 - ANAL 032305 

ARNOLD, Rainer 

Základy práva politických stran ve Spolkové republice Německo.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 5, s. 13 - 15.  

 Pluralistická demokracie a místo politických stran v jejím systému. Definice pojmu politická 
strana. Svoboda politických stran podle německé ústavy. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030948 - ANAL 032352 

BÍLKOVÁ, Veronika 

Sankce OSN z pohledu mezinárodního práva.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 6, s. 13 - 15.  

Sankcemi OSN se rozumějí kolektivní donucovací opatření, která nemají ozbrojený charakter 
a o jejichž ukládání rozhoduje Rada bezpečnosti OSN. Dělí se na základě několika kritérií 
(cílový subjekt, dimenze sankcí, dopady sankcí, zvolené sankční prostředky). Mechanismus 
ukládání sankcí OSN. Implementace sankcí OSN jednotlivými státy. Vývoj sankční politika 
OSN od skončení studené války. Dopady sankcí na civilní obyvatelstvo a tzv. třetí státy. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030849 - ANAL 032298 

GEDLU, Mesfin 

Afrika a válka proti terorismu.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 4, s. 32 - 34.  

 Klíčové aspekty africké účasti v globálním úsilí o potírání terorismu s důrazem na priority 
africké společenské a politické reality. Principy a nástroje africké účasti ve válce proti 
terorismu a jejich význam. Slabiny a problémové souvislosti africké účasti na potírání 
terorismu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030894 - ANAL 032456 

HEUSGEN, Christoph 

Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie. Přel. Zdeněk Dan.  

In: Střední Evropa. - 19, 2003, č. 116, s. 106 - 113.  
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Společná zahraniční a bezpečnostní politika se stále vyvíjí. Národní suverenita. Reforma EU. 
Vybavení a infrastruktura. Předpoklady krizového managementu EU. Suverenita a 
demokratická legitimita. Příklad Balkán. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030850 - ANAL 032299 

JAISHANKAR, S. 

Reakce na 11. září - pohled z Indie.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 4, s. 34 - 35.  

Indie a její zkušenosti s terorismem. Podceňování těchto zkušeností ze strany západních 
mocností a jejich dvojí pojetí terorismu - "dobří" a "špatní" teroristé. Chybné zužování 
motivace terorismu na náboženskou otázku islámu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030899 - ANAL 031846 

KADLECK, Colleen 

Police employee organizations [Odborové organizace policejních zaměstnanců].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 26, 2003, č. 2, 
s. 341 - 351, 3 tab., lit. 43.  

 Odborové svazy a organizace policejních zaměstnanců byly označovány za negativní jev 
vzhledem k policejnímu managementu a realizaci nových koncepcí policejní práce. Tyto 
organizace byly však zkoumány jen se zřetelem na své chování, tedy jednostranně, nikoli z 
hlediska struktury, členstva a přínosu pro policejní práci. Tato studie se zabývá uvedeným 
problémem nejprve všeobecně a pak se zaměřuje na americký model odborových organizací 
policejních zaměstnanců. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

030824 - ANAL 032278 

KREJČÍ, Oskar 

Rebelové a ti druzí. In: Ekonom. - 47, 2003, č. 19, s. 22, 1 schéma.  

 Hledání evropské bezpečnostní identity a návrh Belgie, Francie, Německa a Lucemburska na 
vytvoření společných ozbrojených sil, které by se měly stát zárodkem budoucích ozbrojených 
sil EU. Kritická odezva v NATO. Složitost politicko-bezpečnostní struktury Evropy. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030847 - ANAL 032296 

LEŠKA, Vladimír 

Minulost, přítomnost a budoucnost visegrádské spolupráce.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 4, s. 10 - 12.  

 Visegrádská čtyřka jako regionální seskupení středoevropských zemí (ČR, SR, Polsko, 
Maďarsko). Geneze visegrádského uskupení. Vztahy československé politické reprezentace k 
němu. Oživení spolupráce po roce 1998 a budoucnost visegrádské čtyřky. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030900 - ANAL 031847 

NOVAK, Kenneth J. - SMITH, Brad W. - FRANK, James 

Strange bedfellows: civil liability and aggresive policing [Podivní společníci: občanskoprávní 
odpovědnost a agresivní policie].  

In: Policing. - 26, 2003, č. 2, s. 352 - 368, 2 tab., lit. 45.  

 Chování policistů v bezprostředním styku s občany a podezřelými osobami. Nepřiměřené 
použití síly. Možnost kontrolovat chování policistů. Stížnosti občanů a soudní spory vedené 
proti policii. Diskuse a závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

030946 - ANAL 032350 

ONDŘEJ, Jan 

Sankční (donucovací) opatření s použitím síly v mezinárodní politice.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 6, s. 4 - 6.  

 V současném mezinárodním systému založeném na zásadě svrchované rovnosti mezi státy 
mají stále státy rozhodující úlohu při vytváření norem i při vynucování jejich dodržování. 
Vývoj těchto norem i způsobů jejich prosazování v rámci mezinárodních dohod a 
mezinárodního práva. Vznik mezinárodních organizací (SN, OSN) - poslání Rady bezpečnosti 
a její fungování v rozhodování o sankcích v oblasti rozhodování o míru a bezpečnosti. Použití 
síly jednotlivým státem a jeho přípustnost, resp. nepřípustnost. Sporné případy užití síly z 
posledních let (Balkán, Irák). 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030949 - ANAL 032353 

POSPÍŠIL, Filip 

Česká republika a Kodex chování EU pro vývoz zbraní.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 6, s. 16 - 17.  

 Vstupem ČR do EU začnou se u nás uplatňovat mimo jiné i pravidla v oblasti etiky 
obchodování, jmenovitě Kodex chování EU pro vývoz zbraní. Z hlediska tohoto Kodexu jsou  
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některé dosavadní české vývozy zbraní porušením řady jeho kritérií. Údaje SIPRI o těchto 
vývozech. Hodnocení připravovaných vývozů zbraní z hlediska Kodexu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030845 - ANAL 032295 

ROVNÁ, Lenka 

Regionální politika Evropské unie.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 4, s. 4 - 5.  

 Jedním za základních principů evropského integračního procesu je soudržnost zahrnující i 
pomoc méně rozvinutým oblastem Evropského společenství. Cílenou regionální politikou se 
EU snaží kompenzovat negativní důsledky integrace spojené např. s nutností restrukturalizace 
ekonomiky. Výbor regionů a jeho činnost. Finanční prostředky a jejich rozdělování. 
Euroregiony v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030947 - ANAL 032351 

TESAŘ, Filip 

Zbrojní embarga: logická, častá, neúčinná.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 6, s. 11 - 13.  

 Zbrojní embargo jako sankční opatření uplatňované Radou bezpečnosti OSN. Vývoj této 
formy sankčního opatření od námořních blokád k jejich současné podobě. Evoluce zbrojních 
embarg v 90. letech a jejich prudce klesající účinnost a možnosti jejich účinnost zvýšit. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030861 - ANAL 030911 

URBAN, Luděk 

Česká republika na prahu Evropské unie. 

In: Politická ekonomie. - 51, 2003, č. 3, s. 351 - 370, 6 tab.  

 Cílem stati je nejdříve na řadě faktů dokumentovat, že intenzita integračního propojení ČR 
dosáhla v druhé polovině r. 2002 velmi vysokého stupně. Dále autor ukazuje, že sama tato 
skutečnost ještě neznamenala, že byly odstraněny všechny překážky vstupu do EU. Na 
uvedených údajích je doloženo, jakou podporu má vstup mezi českou veřejností a jak se tato 
podpora vyvíjela v posledních letech. V závěrečné části se pojednává o perspektivě reálného 
přibližování ČR k průměru EU. 

CZ - cze: PA: če/2003 
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030945 - ANAL 032349 

ZBOŘIL, Zdeněk 

Sankce a (non)proliferace.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 6, s. 3.  

 Vysvětlení podstaty některých termínů používaných v politice a mezinárodních vztazích v 
souvislosti se sankčními opatřeními, včetně zastrašování, a šířením, respektive nešířením 
zbraní hromadného ničení. Typologické rozdělení sankcí a sankčních režimů a jejich 
uplatňování v praxi. 

CZ - cze: PA: bh/2003 


