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DROGY, ALKOHOL 
 

031084 - ANAL 032496 

CHABAN, I. - STOWASSEROVÁ, N. - OKRUHLICA, Ľ. 

Vybrané aktivity odboru drogových závislostí v uplynulom desaťročí.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 2, s. 99 - 108, 5 graf., lit. 7.  

 Deskriptivní studie zaměřená na vznik, práci a vybrané výstupy činnosti odboru 
drogových závislostí ve Slovenské republice. Historický vývoj. Epidemiologie. 
Mezinárodní porovnání. 

SLK - sla: PA: ká/2003 

 

031066 - ANAL 032483 

MARGOLIUS, Richard 

Národní protidrogová centrála "proti všem".  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 8, s. 43 - 45, 9 obr.  

 Akce Národní protidrogové centrály. Vývoj orientačních cen drog. Zbraně a drogy. 
Pojmový slovník feťáků. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031036 - ANAL 032462 

NEŠPOR, Karel 

Alkohol, jiné návykové látky a stres.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 7, s. 214 - 216, 2 schéma, 3 tab.  

 Stres, jako faktor přispívající k zneužívání návykových látek. Prevence problémů 
působených návykovými látkami a stres. Některé dovednosti potřebné pro život. Stres 
jako faktor vedoucí k recidivě závislosti a co z toho vyplývá pro léčbu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031085 - ANAL 032497 

NEŠPOR, Karel - ZÍMA, T. 

Alkohol a infekční choroby.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 2, s. 109 - 111, lit. 18.  

 Zájem o infekční nemoci a jejich prevenci vzrostl v souvislosti s epidemií SARS. 
Alkohol se výrazně uplatňuje při šíření řady infekčních onemocnění včetně některých 
onemocnění dýchacího systému. Přehled infekční nemoci, u nichž zneužívání 
alkoholu zvyšuje riziko nákazy. Závěr. 

SLK - cze: PA: ká/2003 
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031035 - ANAL 032461 

NOVOTNÝ, V. 

Kanabinoidy, psychózy a schizofrénia.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 4, s. 203 - 206, lit. 20.  

 Vztah kanabinoidů, kanabinoidného receptorového systému a psychóz. Historické 
poznámky a epidemiologické údaje. První informace o možných terapeutických 
aplikacích nových poznatků. Závěr.  

CZ - sla: PA: ká/2003 

 

031078 - ANAL 032491 

OKRUHLICA, Ľ. - GAZDÍK, F. - KLEMPOVÁ, D. 

Hepatitída súvislost s odborom drogových závislostí.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 2, s. 75 - 82, 1 graf, lit. 15.  

 Po rozšíření nitrožilního užívání návykových látek došlo ve Slovenské republice k 
významnému nárůstu počtu pacientů se závislostí, kteří jsou infikováni virem 
hepatitidy typu C. Epidemiologie. Klinické aspekty infekce viru hepatitidy typu C 
(HCV). Diagnostika HCV u uživatelů návykových látek. Poradenství. Diskuse a 
závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031079 - ANAL 032492 

POKORA, J. - KOSTROŇOVÁ, T. - ZBOŘILOVÁ, L. - MOŠŤÁK, P. 

Didaktoterapie na protialkoholním oddělení při psychiatrické léčebně v Brně - 
Černovicích.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 2, s. 83 - 85, lit. 2.  

 Didaktoterapie jako nedílná součást režimové protialkoholní léčby. Popis léčby. 

SLK - cze: PA: ká/2003 

 

031083 - ANAL 032495 

POKORA, J. - KOSTROŇOVÁ, T. - ZBOŘILOVÁ, L. - KORČÁKOVÁ, M. 

Doléčování pacientů závislých na alkoholu v psychiatrické léčebně v Brně - 
Černovicích.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 2, s. 95 - 98.  

Součástí doléčování pacientů jsou metody biologické, tak psychologické i 
socioterapeutické v nejširším slova smyslu. Pacienti mají o doléčování v ambulanci 
velký zájem. Výhled do budoucnosti. 

SLK - cze: PA: ká/2003 
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031075 - ANAL 032488 

SEJČOVÁ, Ľuboslava 

Postoje delikventnej mládeže k drogám.  

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - 37, 2002, č. 4, s. 324 - 334, 8 tab., lit. 6.  

 Předmětem výzkumu byly rozdíly mezi delikventní a nedelikventní mládeží ve 
zkušenosti s kouřením, nealkoholovými drogami a ve zkušenosti s prevencí závislosti 
na drogách. Užívání drog a kriminalita. Metodika výzkumu. Výsledky výzkumu a 
závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2003 

 

031077 - ANAL 032490 

SPÁČILOVÁ, L. - KLUSOŇOVÁ, H. 

Sociologická studie uživatelů návykových látek ze zlínského kraje.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 2, s. 65 - 74, 7 tab., lit. 9.  

 Sociologická studie, která měla zjistit užívání návykových látek v ČR, resp. na 
Zlínsku. Úvod, materiál, metodika, výsledky, diskuse a závěr. 

SLK - cze: PA: ká/2003 

 

031082 - ANAL 032494 

VIŠŇOVSKÝ, E. 

Recidívy pri liečbe akamprosátom, príčiny, východiská.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 2, s. 89 - 94, 1 tab.  

 Popis a charakteristika léku akamprosátu. Craving (bažení) u drogově závislých. Tři 
kritéria bažení. Cíl a metodický přístup. Předpokládané příčiny recidiv při léčbě 
akamprosátu. Východiska a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2003 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

031039 - ANAL 032465 

BÁRTÍKOVÁ, Gabriela 

Evropská síť.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 7, s. 16, 2 obr.  

 Rozhodnutí Rady EU byla dne 23.5.2001 založena Evropská síť prevence kriminality 
(EUCPN). Cíle EUCPN. Evropská síť prevence kriminality - úkoly. Pracovní 
programy: Kriminalita mladistvých,  městská kriminalita, drogově zaměřené trestné  
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činy, horizontální východiska. Česká republika se zúčastnila konference s názvem 
"Výměna dobrých zkušeností v prevenci kriminality mezi praktiky členských států". 
Tři oblasti konference. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031002 - ANAL 032395 

BENNE, Rainer 

Spiegel der Gesellschaft : Ursache, Formen und Prävention von Beriebskriminalität 
[Zrcadlo společnosti. Příčiny, formy a prevence podnikové kriminality].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2003, č. 5, s. 26 - 27.  

 Kriminalita v podnicích je velmi rozšířeným jevem, který způsobuje vážné 
ekonomické škody nejen postiženému podniku. Nejčastější typy této trestné činnosti - 
krádeže, zpronevěry, podvody, porušení povinností při péči o svěřený majetek, úniky 
a zneužívání informací. Typy pachatelů, řídící a střední management. Příčiny 
zaměstnanecké kriminality a její nejdůležitější oblasti. 

Prevence a její formy. BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030965 - ANAL 031849 

FELTES, Thomas 

Vandalismus und Sicherheit im öffentlichen Personenverkehr : Zusammenhänge und 
Lösungsansätze [Vandalismus a bezpečnost ve veřejné dopravě osob. Různé   
souvislosti a náznaky zlepšení.].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 5, s. 277 - 285, 1 tab., lit. 34.  

 Pocit bezpečí na veřejném místě, zvláště v prostředcích hromadné dopravy. Strach z 
ohrožení osobní bezpečnosti. Vandalismus, násilí, kapesní krádeže. Současná situace 
v Německu. Věčný problém: Důvěra občanů k policii a k bezpečnostním opatřením. 
Perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

031043 - ANAL 031857 

GLUBA, Alexander - SCHASER, Petra 

Registrierte Kriminalität von Aussiedlern in zwei niedersächsischen Grossstädten 
[Registrovaná kriminalita vysídlenců ve dvou dolnosaských velkoměstech].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 5, s. 291 - 304, 10 tab., 4 grafy, lit. 42.  

 Autoři zkoumají hypotézu, která říká, že kriminalita vysídlenců je nižší než 
kriminalita cizinců, ale přesto vyšší než kriminalita Němců. Různé druhy kriminality, 
věk delikventů, překupnictví drog u vysídlenců, Němců a cizinců. Srovnávací studie 
těchto tří skupin obyvatelstva v Hamburgu a Wolfsburgu. Významný příspěvek k 
diskusi o vysídlencích, kteří jsou často paušálně označováni za kriminální živly. 

BRD - ger: PA: jv/2003 
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031052 - ANAL 031861 

GOEBEL, Gaby - LAPP, Matthias 

Stalking mit tödlichem Ausgang : Fünf vollendete bzw. Versuchte Tötungen von 
Frauen durch ihre Ex-Partner [Stalking s tragickým výsledkem. Pět vražd žen, resp. 
pokusů o vraždu ze strany jejich bývalých partnerů].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 6, s. 369 - 377, 1 tab., lit. 19.  

 Typy pachatelů a jejich motivy. Případy, kdy oběť předem věděla o nebezpečí. Popis 
všech pěti uvedených případů. Úloha policie. Připomínky k práci policie. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

031004 - ANAL 032397 

HOLECEK, Rüdiger 

Nachlese zum Feiertag der Kamftrinker und Steinewerfer [Pozůstatky po svátku - boj 
opilců a vrhačů kamení].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 6, s. 14 - 15, 1 obr.  

 Svátek 1. máje je v Německu již tradičně spjat i s pouličními kravály. Projevy násilí a 
vandalismu často zalkoholizované mládeže. Německá policie každoročně 
zaznamenává v Berlíně převrácená a hořící auta, vybité výlohy obchodů, rozbité 
telefonní budky, vytrhané dláždění, barikády. Tento rituál násilí nemá nic společného 
s ideologií, i když jí pachatelé někdy kryjí svou skutečnou motivaci. Představitelé 
města, policie i politici tak stojí před otázkou, jak tuto nebezpečnou spirálu násilí 
přerušit, protože tyto nežádoucí jevy začínají provázet i další akce, které jsou spojeny 
s nějakou manifestací. Úloha policie, úsilí městské správy. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031049 - ANAL 031860 

KNECHT, Thomas 

Stalking [Stalking, systematická viktimizace].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 6, s. 364 - 368, lit. 19.  

 Definice daného pojmu. Výstižný německý překlad pojmu stalking nebyl dosud 
vytvořen. Systematické sledování a obtěžování jedné osoby. Psychologické příčiny 
tohoto jevu. Obtěžování osob pomocí internetu, tzv. cyber-stalking. Jak je možno se 
bránit proti stalkerům. 

BRD - ger: PA: jv/2003 
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030985 - ANAL 032380 

KOUDA, Jiří 

Pověz, co víš. In: Ekonom. - 47, 2003, č. 22, s. 16, 1 tab.  

 Vládní návrh novela zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a jeho rozsah. 
Sporné rozšíření oznamovací povinnosti a tzv. povinných osob. V tabulce přehled 
zisků z trestné činnosti v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030984 - ANAL 032379 

OLBRICHOVÁ, Alice 

Peníze, nebo AIDS.  

In: Ekonom. - 47, 2003, č. 22, s. 24 - 25.  

 Záhadné mizení krevní plazmy z krve českých dárců. Krevní barter a pokoutní 
obchodování s krevní plazmou, zdravotní rizika. Případ firmy Diag Human, jeho 
vývoj a současný stav. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031040 - ANAL 032466 

PITIPÁČ, Miroslav 

Bankovní operace.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 7, příloha.  

 Trestná činnost na úseku hladkých plateb a dokumentárních operací. Cílem tohoto 
článku je seznámit pracovníky hospodářské kriminality s těmito bankovními 
operacemi, jejich legislativní úpravou, postupem bank při jejich použití a možnou 
trestnou činností. Legislativní základna pro oblast hladkých plateb. Předpisy 
upravujících oblast dokumentárních plateb. Interní předpisy banky. Dokumentární 
akreditivy. Druhy akreditivů. Základní dokumentace k dokumentárním akreditivům. 
Trestná činnost spojená s těmito oblastmi bankovnictví. Možná trestně právní 
kvalifikace. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031038 - ANAL 032464 

Prádelny offshore.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 7, s. 12, 1 obr.  

 Při 15. světovém hospodářském summitu v Paříži založilo 29 zemí FATH - Financial 
Action Task Force. Špinavé peníze procházejí třemi stádii. Placement (umístění), 
Layering (rozmnožení) a Integration (sjednocení) - vysvětlení stádií. Služby offshore 
využívají i rejdařství - ropný tanker Prestige. V Rakousku má každý peněžní ústav 
svého zplnomocněnce pro (spíše proti) praní špinavých peněz. Závěr. 
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031005 - ANAL 032398 

THAMM, Berndt Georg 

Al-Qa'ida und die "Woche des Terrors" [Al-Kaidá a "Týden teroru"].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 6, s. 24, 1 obr.  

 Květnový týden (12. - 19. 5. 2003) ve znamení teroristických útoků a úloha 
organizace al-Kaidá. Nová kvalita terorismu, změna vztahu k islámským státům, 
jejichž vlády militantní organizace prohlásily za zrádcovské a loutkové. Atentáty a 
teroristické útoky uvnitř islámských států. Islamistické militantní organizace a jejich 
zapojení do svaté války. Konference ministrů vnitra pěti zemí EU o jednotné 
protiteroristické frontě. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031027 - ANAL 032617 

THAMM, Berndt Georg 

Al-Qu'ida ist neu organisiert [Al-Kaidá se nově zorganizovala].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 7, s. 25 - 27, 29, 4 obr., 2 text. příl.  

 Rozšíření celosvětové spolupráce ve válce proti terorismu o další islamistické státy. 
Chybné hodnocení situace mezinárodní veřejností (mylná domněnka o ústupu a 
oslabení al-Kaida). Poslední útoky z jara 2003 ukazují, že al-kaidá se přizpůsobuje 
nové situaci, decentralizuje své akce, reorganizuje svou strukturu. Zároveň přesouvá 
svá působiště mimo klasická arabská území, navazuje úzkou spolupráci a spojenectví 
např. s čečenskými mudžahídy, indonéskými a filipinskými islamiostickými  
extremisty apod. Zaznamenává i příliv mladých "rekrutů" i starých vojáků džihádu. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031010 - ANAL 031850 

THOMAS, Terry 

Sex Offender Community Notification: Experiences from USA [Přístup veřejnosti k 
informacím o sexuální kriminalitě. Zkušenosti z USA].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 42, 2003, č. 3, s. 217 - 228, lit. 27.  

 Ve Velké Británii jsou seznamy pachatelů sexuální kriminality uzavřeny pro 
veřejnost. To je často předmětem kritiky různých organizací. V USA jsou podobné 
seznamy přístupné veřejnosti. Tyto informace začaly být v USA zveřejňovány v 
polovině 90.let. Autor uvažuje o možnosti zavést takovou praxi i ve Velké Británii. 
Diskuse a závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2003 
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031037 - ANAL 032463 

VANĚK, Jan J. 

Otázky pro ... pplk. Petra Bártu, vedoucího nehmotných práv a dopravy Úřadu služby 
kriminální policie a vyšetřování P ČR.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 7, s. 6, 1 foto.  

Problematika ekologické kriminality. Součinnost policie s odborem organizovaného 
zločinu. Práce kriminalisty zaměřeného na kriminalitu životního prostředí. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

031071 - ANAL 031863 

BOCKHOLDT, Britta - MAXEINER, Helmut 

Durch Hundesspeichel übertragene Erreger als Ursache tödlicher Infektionen 
[Mikroorganismy přenášené slinami psa jako příčina smrtelné infekce].  

In: Archiv für Kriminologie. - 211, 2003, č. 5-6, s. 166 - 173, 3 obr., lit. 10.  

 Zpráva o čtyřech smrtelných případech. Ve třech případech prokázáno kousnutí psem 
krátce před smrtí, ve čtvrtém případě měla oběť kontakt se psem. Příčinou smrti byla 
septická nemoc způsobená mikroorganismy, které jsou obsaženy v psích slinách, ale 
jen zřídka způsobují infekci. Podrobný popis všech čtyř případů. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

031057 - ANAL 031862 

DRIEVER, Frank - MADEA, Burkhard 

Thoraxstich durch einen Grillspiess mit Verformung des Werkzeuges [Bodná rána v 
plicích pomocí grilovací jehly s deformací bodného nástroje].  

In: Archiv für Kriminologie. - 211, 2003, č. 5-6, s. 174 - 180, 3 obr., lit. 20.  

 Zpráva o smrtelném úrazu dvaačtyřicetiletého muže, který byl zabit grilovací jehlou. 
Popis tohoto neobvyklého případu z kriminalistického, lékařského a fyzikálního 
hlediska. Měření síly, kterou musel pachatel vynaložit, aby nástroj pronikl do plic a 
způsobil smrtelné zranění. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030969 - ANAL 031723 

GARRETT, Ronnie 

Gait recognition strides ahead [Pokroky v rozpoznávání podle stylu chůze].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 5, s. 82 - 85.  
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Informace z výsledků výzkumů identifikace osob podle chůze z institutu pro 
technologii ve státě Georgia, USA. Pokroky ve výzkumu a perspektivy realizačních 
etap. Aplikace technologií s využitím prostředků výpočetní techniky a problematika 
budování software a systému evidence. Možnosti využití (včetně potírání terorismu), 
perspektivy a předpoklad dalších aplikací. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

031048 - ANAL 031859 

GLASER, Bernhard - DÖRSCHUCK, Michael 

Digitale Spuren [Digitální stopy].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 6, s. 351 - 356, lit. 35.  

 Digitální technika v moderní kriminalistice. Využití této techniky naráží na právní 
problémy. Podrobný popis a příklady. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

031100 - ANAL 032510 

JUŘÍČEK, Ludvík 

Balistické chování náhradního materiálu.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 8, s. 32 - 33, 1 obr., 1 tab.  

 Ranivá balistika zkoumá vzájemné interakce malorážové střely (střepiny) a 
biologického cíle. Balistický experiment v procesu zkoumání ranivě balistických jevů. 
Náhradní materiály biologických tkání v balistickém experimentu. Fyzikální a 
mechanické charakteristiky NM živé tkáně. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030972 - ANAL 031726 

KANABLE, Rebecca 

Osmolality helps detect tampered beverages [Osmolalita přispívá k detekci příměsí v 
tekutinách]. In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 5, s. 78 - 81, 2 obr.  

 Principy osmolality a vývoj diagnostických přístrojů pro rychlou detekci požitých 
látek ohrožujících a jinak nebezpečných pro lidský organismus. Význam metody 
rychlého zjištění otravy pro kriminalistiku a soudnictví. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

031046 - ANAL 031733 

MERTENS, Jennifer 

Lessons from the body farm [Lekce z činnosti antropologického střediska].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 6, s. 32 - 38, 8 obr.  
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 Kurzy pro policisty pořádané specialisty ze střediska soudní antropologie při státní 
univerzitě v Tennessee, USA. Kurzy poskytují policistům základní informace 
související s nálezem lidských ostatků. Charakteristické změny, možnosti a 
technologie identifikace. Různé stavy ostatků v závislosti na místě, době a prostředí 
nálezu. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

031096 - ANAL 031738 

MILLER, Christa 

Staying safe at the crime scene [Bezpečnost při vyšetřování na místě činu].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 6, s. 86 - 92, 3 obr.  

 Rizika ohrožení zdraví při práci kriminalistů, vyšetřovatelů, soudních aj. specialistů 
při práci na místě trestného činu, katastrofické nebo jiné mimořádné události. Zdraví 
ohrožující látky. Některá doporučení. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030966 - ANAL 031720 

ROGERS, Donna 

Drawing the line [Kresba linií obličeje].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 5, s. 44 - 50, 3 obr.  

 Kombinace rukou kreslené charakteristiky obličeje a počítačového softwaru např. na 
laptopu. Výhody systému při pátrání a identifikaci hledaných osob. Zkušenosti 
americké policie a orgánů šerifa. Případy úspěšného dopadení pachatele trestné 
činnosti s použitím této kombinované metody digitální kompozice. Práce specialistů. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

031081 - ANAL 031865 

SCHMELING, A. - OLZE, A. - REISINGER, W. - HERMANN, Kay-Geert A. - 
ROSSEL, U. 

Altersdiagnostik einer unbekannten Leiche im jungen Erwachsenenalter [Určení věku 
při nálezu neidentifikovaného mrtvého těla mladé dospělé osoby].  

In: Archiv für Kriminologie. - 211, 2003, č. 5-6, s. 129 - 138, 4 obr., lit. 37.  

 Věk neznámé osoby bylo možno přibližně zjistit po prohlídce, kterou provedl soudní 
lékař a po rentgenové prohlídce chrupu. Následovala rentgenová prohlídka levé ruky a 
klíčních kostí soudním radiologem. Věk osoby byl pak stanoven mezi 18 a 21 lety. Při 
policejním vyšetřování se zjistilo, že skutečný věk byl 20 let a 7 měsíců. Kombinací 
několika metod lze tedy v podobných případech určit věk relativně přesně a brzy. 

BRD - ger: PA: jv/2003 
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031044 - ANAL 031858 

TIETZE, Steffi - WITTHUHN, Klaus 

Die neue AFIS-Generation - der grosse Wurf? [Nová generace AFIS. Velký skok ?].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 5, s. 305 - 312, 13 obr.  

 Nový automatizovaný systém identifikace otisků prstů (AFIS) byl v Německu 
zaveden koncem roku 2002. Stará verze XL z roku 1993 byla nahrazena novou verzí 
MetaMorpho. Porovnání obou verzí a výhody nového systému. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

031072 - ANAL 031864 

TOMFORDE, A. - TSOKOS, M. - ANDERS, S. - PÜSCHEL, K. 

Klebeband im Gesicht - kriminalistische Aspekte [Lepicí páska v obličeji - 
kriminalistické aspekty].  

In: Archiv für Kriminologie. - 211, 2003, č. 5-6, s. 139 - 146, 6 obr., 1 tab., lit. 11.  

 Obličej zalepený lepicím pásem může, jakožto posmrtný nález, ukazovat na 
sebevraždu, autoerotismus nebo zabití. V posledním případě může adhesní páska 
sloužit k uzavření úst nebo k samotnému zabití. Konstelace těchto příčin je zde 
zkoumána v devíti případech.  

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

030959 - ANAL 032363 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. 

Alternativní způsoby řešení civilních a obchodních sporů (tzv. "ADR") v evropském 
kontextu.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 6, s. 8 - 11.  

Rozhodčí řízení a alternativní způsoby řešení sporů komunitární právo přímo 
neformuluje. Přesto tyto způsoby řešení sporů (ADR = Alternative Disputy 
Resolution) stojí v centru pozornosti a jsou označovány jako politická priorita. Typy 
ADR, jak je formuluje dokument Evropské komise. Vztah rozhodčího řízení k ADR. 
Mediace, typy ADR v elektronickém obchodování apod. Otázka promlčení nároků a 
účinnosti systémů ADR. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030958 - ANAL 032362 

BOBEK, Michael 

Individuální žalobci před Evropským soudním dvorem : Několik zamyšlení nad 
aktuálním vývojem.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 6, s. 1 - 8.  

 Žaloby fyzických a právnických osob dovolávajících se soudního přezkumu 
komunitárních právních aktů jsou judikaturou Evropského soudního dvora přijímány 
víceméně rezervovaně až odmítavě. Vývoj dosavadní judikatury Evropského 
soudního dvora (ESD) v otázce přístupu jednotlivců ke komunitárním soudům v 
rámci procedury přezkumu právnosti komunitárních aktů. Kritická analýza tradiční a 
aktuální judikatury ESD. Zohlednění přístupu ESD v rámci jiných typů řízení, 
především o předběžné otázce. Směřování vývoje komunitárního judicionálního 
systému. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030980 - ANAL 032376 

LUŽNÁ, Romana 

Azylová zařízení v Česku.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 6, s. 71.  

 Jedním ze základních principů azylového práva členských zemí EU jsou minimální 
záruky azylového řízení. Snahou těchto procesních záruk v právní úpravě zákona o 
azylu a zákona o Policii ČR. Azylová zařízení. Přijímací a pobytová střediska. 
Integrační azylová střediska. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031188 - ANAL 032364 

MANDÁK, Václav 

Meze trestní obhajoby - nástin základních otázek.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 7, s. 193 - 200, lit. 15.  

 Výhradní právo advokacie na trestní obhajobu. Na úseku trestní obhajoby pak 
dochází k nejčastějším pochybením a excesům při dodržování souladu úkonů právní 
služby se zákonem a stavovskými principy. Přípustné taktiky, metody a postupy 
procesní i mimoprocesní činnosti obhájce. Vymezení hranic mezi tím, co ještě je 
dovoleno a co už se skutečně nesmí. Povaha překročení dovolených mezí a důsledky 
pro obhájce i pro obviněného. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030955 - ANAL 032359 

MATES, Pavel 

Ochrana korespondence a telekomunikace ve správním právu.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 6, s. 281 - 285.  

 Ochrana listovního tajemství a tajemství přepravovaných zpráv je vedle ústavního 
práva zabezpečena rovněž právem správním. Správní právo zakotvuje poštovní i 
telekomunikační tajemství a upravuje režim těchto práv rovněž ohledně osob 
zbavených osobní svobody či osob s omezenou osobní svobodou. Co je poštovní 
tajemství, telekomunikační tajemství a jak je správní právo ochraňuje. Právní úprava 
korespondence a telefonní komunikace osob ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí 
svobody a v psychiatrických ústavech. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030975 - ANAL 032371 

MATES, Pavel 

Nahlížení do spisů ve správním řízení.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 6, s. 38 - 40.  

 Mezi nejdůležitější funkce právní úpravy nahlížení do spisů náleží různé a často 
rozporné zájmy řady subjektů. V první řadě je třeba chránit zájmy účastníků řízení a 
jejich právo na spravedlnost, ale zároveň i právo na ochranu soukromí. Oprávnění k 
nahlížení do spisů a úprava nahlížení ve zvláštních zákonech. Problematika 
utajovaných skutečností. Povinnost mlčenlivosti. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030977 - ANAL 032373 

MRÁZEK, Josef 

Restituční omezení.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 6, s. 44 - 47.  

 Úprava restitucí majetku v Německu. Zákon o úpravě otevřených majetkových 
otázek z roku 1990. Odmítnutí navrácení majetku a odškodnění - rozhodnutí Úřadu 
pro řešení otevřených majetkových otázek a rozhodnutí Spolkového správního soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030983 - ANAL 032378 

Nové právní nástroje pro zjišťování výnosů z trestné činnosti.  

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

 Návrh novely zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a návrh zákona o omezení plateb v hotovosti. Mezinárodněprávní  
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závazky ČR v tomto směru a jejich implementace do českého právního řádu. Výklad 
novely zákona. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030986 - ANAL 032381 

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 

 

030989 - ANAL 031728 

PANGERL, Jindřich 

K aktuálním otázkám provozování výherních hracích přístrojů.  

In: Právo a podnikání. - 12, 2003, č. 7-8, s. 38 - 39, 1 tab.  

 Zákon č. 320/2002 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Další navazující zákony 
mj. zvyšují pravomoce krajských úřadů včetně kompetencí k povolování provozu 
těchto zařízení. Přehled počtu provozovaných výherních hracích přístrojů a placené 
správní poplatky. Kontroly provozovatelů a výše vyměřených pokut. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

030982 - ANAL 032377 

PELIKÁNOVÁ, Irena - PELIKÁN, Robert 

K právnímu postavení příspěvkových organizací ÚSC.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 5, s. 7 - 10.  

 Reforma veřejné správy zachovala a modifikovala zvláštní organizační formu - státní 
příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územních samosprávných celků 
(ÚSC). Státní příspěvkové organizace v právním řádu ČR. Příspěvkové organizace 
územních samosprávných celků a jejich způsobilost vlastnit majetek. Majetková sféra 
příspěvkových organizací. Majetek státu podle zákona č. 88/2003 Sb. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030954 - ANAL 032358 

RABAN, Přemysl 

Warranty v našem právu.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 6, s. 270 - 274.  

 Typ cenných papírů - warranty - jako cenné papíry spojené s uskladňováním zboží, 
anebo jako cenné papíry spojené s jakoukoli opcí. Podle českého obchodního 
zákoníku se jedná v prvním případě např. o skladištní listy, v případě druhém o opční 
listy. Vysvětlení obou typů warrantů a jejich právní úprava v našem obchodním 
zákoníku. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030987 - ANAL 032382 

ROTYKA, Pavel 

Z historie a současnosti Ministerstva spravedlnosti.  

In: Justiční praxe. - 51, 2003, č. 1, s. 56 - 61.  

 Zřízení ministerstva spravedlnosti jako ústředního orgánu státní správy v roce 1848. 
Vývoj ministerstva, jeho působnost a instituce (Sbor nápravné výchovy, resp. 
Vězeňská služba, Rejstřík trestů, Justiční akademie, Justiční škola, Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci). Přehled ministrů a ministryň spravedlnosti od roku 
1848 do současnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030981 - ANAL 032377 

SALAČOVÁ, Marie 

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 6, příl. s. 1 - 9.  

 Shrnutí a výklad základních legislativních norem spojených s provozováním a 
vlastnictvím motorových vozidel. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030988 - ANAL 032383 

VARCHAVER, N. 

Nebezpečí e-mailu [[Název orig.] The perils of e-mail].  

In: Moderní řízení. - 38, 2003, č. 6, s. 44 - 45. Sek.inf.p.: Fortune. - 2003 

 Význam elektronické pošty a její nadužívání. Elektronické dokumenty jako důkazy v 
soudním řízení. Bezpečnost e-mailu, jeho kontrolní pravidla, ochrana před spammem. 
Výcvik zaměstnanců v používání e-mailu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030960 - ANAL 032364 

WHELANOVÁ, Markéta 

Obrácená diskriminace v oblasti volného pohybu osob ve světle poslední judikatury 
Evropského soudního dvora.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 6, s. 13 - 16.  

 Právní předpisy ES z oblasti volného pohybu osob jsou založeny na prvku migrace. 
Dovolávat se jich v zásadě je tedy možno pouze je-li naplněn požadavek pohybu z 
jednoho členského státu na území jiného členského státu. Není-li v konkrétním 
případě naplněn tento migrační prvek, je nutno použít vnitrostátního práva dotčeného 
státu, které může být pro příslušnou osobu méně výhodné, než právo komunitární 
(reverse discrimination). Rozsudky Evropského soudního dvora ilustrující obrácenou 
diskriminaci. Právo na rodinný život, lidská práva a obrácená diskriminace - některé 
judikáty. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031018 - ANAL 032608 

ARNOLD, Rainer 

Vztah Evropské unie a členských států - několik poznámek k jeho budoucímu vývoji.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 7, s. 3 - 8.  

 Příprava tzv. evropské ústavy. Podle Konventu by tato ústava měla posílit roli 
členských států při zachování přednosti komunitárního práva před vnitrostátním. 
Zároveň při prosazování celoevropských norem musí být zachována povinnost 
respektovat ústavněprávní jádro identity každého členského státu. Pojetí státní 
suverenity však projde nutnou změnou v tzv. suverenitu sdílenou, která ale pro 
členský stát bude znamenat v rámci EU mnohem silnější pozici než izolovaná 
suverenita mimo EU. Koncepce evropské ústavy a Ústava ČR. Postoj německého 
Spolkového ústavního soudu. Evropská charta základních práv. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031014 - ANAL 032604 

BAUDYŠ, Petr 

Vznik práva za zákona.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 7, s. 333 - 335.  

 Vznik práv a zákon. Právo na základě zákona a ze zákona. Teorie a právní praxe. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030990 - ANAL 031729 

BORTEL, Lukáš 

Doplňkový dohled nad finančními konglomeráty.  

In: Právo a podnikání. - 12, 2003, č. 7-8, s. 49 - 53, lit. 14.  

 Významný rozvoj světových a evropských finančních skupin a organizace zajišťující 
potřebný finanční dohled nad finančními skupinami působícími v Evropě. Čísla 
příslušných směrnic Evropského parlamentu a Rady Evropy. Zákon č. 248/1992 Sb. 
jako výchozí v právním řádu ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

031017 - ANAL 032607 

CHMELÍK, Milan 

Daňová kontrola a její opakování.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 7, s. 360 - 364.  

 Účel daňové kontroly a daňová kontrola jako procesní postup správy daně. Zahájení, 
ukončení a obsah kontroly. Specifická povaha daňového řízení. Nálezy Ústavního 
soudu ohledně daňové kontroly a jejich zobecnění. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031016 - ANAL 032606 

MATES, Pavel 

K některým aspektům postihu smíšených správních deliktů v souvislosti s reformou 
správního trestání.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 7, s. 353 - 356.  

 Na rozdíl od trestního práva, které zná v současné době pouze jediný delikt (trestný 
čin), správní právo trestní má již tradičně značnou pluralitu deliktů, přičemž je kromě 
přestupků nijak zvlášť neoznačuje. Některé kategorizace správních deliktů různými 
autory. právní úprava správních deliktů a sankce. Roztříštěnost správního práva 
trestního v oblasti správních deliktů a správního trestání. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031020 - ANAL 032610 

MUNKOVÁ, Jindřiška 

Reforma evropského soutěžního práva a její vliv na soutěžní předpisy a rozhodování 
soutěžních věcí Úřadem a soudy v ČR.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 7, s. 18 - 21.  

 Nařízení č. 1/2003 ES. Hlavní změny v aplikaci soutěžních předpisů podle tohoto 
nařízení a jeho vztah k zákonu na ochranu hospodářské soutěže. Kompetence Úřadu  
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na ochranu hospodářské soutěže pro implementaci nařízení č. 1/2003 ES. Přímá 
aplikace nařízení soudy členského státu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031000 - ANAL 032393 

MUSIL, Jan 

Nová monografie o nástrojích mezinárodního práva k potírání terorismu, 
organizovaného zločinu a korupce.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 6, s. 190 - 191.  

Rec. na : Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému 
zločinu [monografie] / P. Šturma. - Praha : C. H. Beck , 2003. - 362 s., J. Nováková, 
V. Bílková.   

Soudobé celosvětové tendence projevující se v oblasti boje proti závažné kriminalitě a 
terorismu, "kriminalizace" mezinárodního práva a internacionalizace trestního práva. 
Nezbytnost vzájemné spolupráce států při potírání mezinárodní kriminality.  
Mezinárodní nástroje potírání terorismu s mezinárodním prvkem, rozbor hlavních 
mezinárodních smluv. Ultraterorismus a nekonvenční terorismus. Dilemata boje proti 
terorismu - bezpečnost versus lidská práva. Nástroje mezinárodního a evropského 
práva v boji proti organizované kriminalitě a korupci. Implementace mezinárodních 
smluv v českém trestním právu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030994 - ANAL 032387 

PÁCAL, Jiří 

K otázce zavinění a trestného činu vraždy podle 219 TrZ.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 6, s. 10 - 11.  

 Zavinění ve formě úmyslu je znakem subjektivní stránky skutkové podstaty trestného 
činu vraždy. V řízení o stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud posuzoval případ 
vraždy, kdy obviněný usmrtil poškozeného zardoušením, a řešil otázku, jaký význam 
má z hlediska zavinění obviněného skutečnost, že poškozený byl ve stavu těžké 
opilosti, takže jeho odolnost vůči zákroku obviněného byla silně  ovlivněna 
množstvím požitého alkoholu a doba potřebná k usmrcení poškozeného udušením 
byla v tomto případě kratší, než by jinak bylo obvyklé. Nejvyšší soud tuto stížnost 
zamítl s odůvodněním, že obviněný si byl vědom toho, že svým jednáním může 
způsobit poškozenému smrt a byl s tímto vědomím srozuměn. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031015 - ANAL 032605 

PÚRY, František 

Několik prvních zkušeností s dovoláním v trestním řízení.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 7, s. 349 - 353.  
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Zavedení institutu dovolání do trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.). Podstata 
dovolání jako nového mimořádného opravného prostředku. Dovolací důvody a jejich 
charakteristika. Dovolání a odvolání - rozdílnost obou opravných prostředků. Některé 
nedostatky v podávaných dovoláních a nejčastější důvody pro zrušení napadených 
rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030995 - ANAL 032388 

SMEJKAL, Vladimír 

Kriminalita v prostředí informačních systémů a rekodifikace trestního zákoníku.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 6, s. 161 - 167.  

 V souvislosti s přijetím Úmluvy o počítačové kriminalitě Radou Evropy a 
probíhajícími pracemi na rekodifikaci trestního zákoníku ČR nabývají na významu 
skutkové podstaty trestných činů v oblasti tzv. informatického práva (= kybernetické 
právo, cyber law), které zahrnuje právo počítačové, autorské, telekomunikační, právo 
informačních systémů, právo na internetu, právo ochrany osobních údajů atd. Význam 
právního ošetření vzniku, sběru, zpracování a přenosu informací, včetně jejich užívání 
i ochrany před zneužitím protiprávní činností, roste spolu s růstem ekonomických 
efektů vlastnictví informací a nakládání s nimi. Rozbor deliktů páchaných v oblasti 
informačních a komunikačních technologií a chybějící skutkové podstaty. reakce 
právního řádu na technologický vývoj.  

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031013 - ANAL 032603 

SPÁČIL, Jiří 

Prodej nemovitosti za nepřiměřeně nízkou cenu a lichevní smlouvy v českém 
občanském právu.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 7, s. 331 - 333.  

 V soudní praxi se stále častěji objevují případy, kdy dlužník prodá svou nemovitost 
věřiteli (případně jiné osobě věřitelem určené) za cenu nepřiměřeně nízkou. Podstata 
tzv. lichevních smluv, vývoj právních norem k lichvě se vztahujícím. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031011 - ANAL 032601 

TELEC, Ivo 

Rozum a cit.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 7, s. 317 - 322.  

 Teorie a filozofie práva. Otázky práva přirozeného, právního vědomí a cítění. 
Význam rozumného a spravedlivého uspořádání vztahů. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030996 - ANAL 032389 

VANTUCH, Pavel 

K žádosti o přezkoumání postup u policejního orgánu a státního zástupce.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 6, s. 1667 - 171.  

 Do účinnosti novely trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) bylo v trestním řádu 
ustanovení, které upravovalo vyřizování žádostí obviněného a poškozeného o 
přezkoumání postupu vyšetřovatele, které se týkalo výlučně vyšetřování. Novela pak 
zařadila do obecných ustanovení, která se týkají přípravného řízení, ustanovení 
zajišťující přezkoumání postupu policejního orgánu (dříve vyšetřovatelé) a státního 
zástupce, pokud konají přípravné řízení. Koná-li se vyšetřování, týká se toto 
ustanovení postupu před zahájením trestního stíhání, stejně jako vyšetřování a 
zkráceného přípravného řízení. Problematika žádostí osob, proti nimž se vede trestní 
stíhání, a poškozených ohledně přezkoumání postupu policejního orgánu i žádostí k 
odstranění průtahů v řízení nebo závad v postupu státního zástupce. Úvahy de lege 
lata i de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031012 - ANAL 032602 

VOŘÍŠEK, Vladimír 

Legislativa očima nelegislativce.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 7, s. 322 - 325, 2 tab.  

 Tvorba právních norem a předpisů z hlediska jazykového, z hlediska připomínkového 
řízení a legislativně technologických požadavků. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031031 - ANAL 031853 

BAARSMA, William 

Shafer v. South Carolina: Another Missed Opportunity to Remove Juror Ignorance as 
a Factor in Capital Sentencing [Shafer versus Jižní Karolina. Další zmeškaná 
příležitost odstranit neinformovanost porotců jako faktor při ukládání výjimečných 
trestů].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 93, 2002, č. 1, s. 23 - 74, lit. 404.  

 Soudní řízení, při kterých se porota musí rozhodnout mezi odsouzením k 
doživotnímu vězení a trestem smrti. Jde o procesy, kdy obžalovaný v případě doživotí 
by nemohl být nikdy podmínečně propuštěn. V kterých případech je nutno informovat 
porotu o těchto podmínkách. Pravděpodobnost recidivy u velmi nebezpečných osob. 
Zpráva o případu Shafer versus Jižní Karolina a dalších precedenčních případech. 

USA - eng: PA: jv/2003 
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031022 - ANAL 032612 

FILIP, Jan 

"První" Ústavní soud (1993 - 2003) - dvě desátá výročí.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 7, s. 1, 3 - 6.  

 Vznik Ústavního soudu v roce 1993 a zahájení jeho činnosti. Úkoly Ústavního soudu, 
obsah jeho činnosti a základní údaje o ní. Judikatura Ústavního soudu, vztah 
Ústavního soudu k ostatní justici, ke sdělovacím prostředkům. Význam Ústavního 
soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031053 - ANAL 032471 

FRUMAROVÁ, Kateřina 

Opatření proti nečinnosti (paragraf 50 správního řádu).  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 27, s. 12, 21 - 23, 4 obr.  

 Problematika nezákonné nečinnosti veřejné správy. Právní úprava ochrany před 
nezákonnou nečinností správních orgánů. Institut opatření proti nečinnosti (tzv. 
atrakce). Dvě formy nezákonné nečinnosti prvostupňového orgánu. Pohled de lege 
ferenda. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031041 - ANAL 032467 

FRYŠŤÁK, Marek 

Ochrana osobních údajů a policejní informační systémy.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 7, příloha.  

 Mezinárodněprávní ochrana osobních údajů. Vnitrostátní ochrana osobních údajů. 
Ochrana osobních údajů před jejich zneužití. Policejní informační systémy: PATRMV 
- pátrání po odcizených vozidlech, PATROS - pátrání po pohřešovaných a hledaných 
osobách, TELEFOTO, UDÁLOST, ZIS 2000, C-ENO, C-TUDU, C-SOV, C-SEUD, 
ESSK, AFIS 2002. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031034 - ANAL 031856 

GLESS, Sabine 

Die "Verkehrsfähigkeit von Beweisen" im Strafverfahren [Převoditelnost důkazů v 
trestním řízení].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 115, 2003, č. 1, s. 131 - 150, 
lit. 77.   
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Návrhy na vytvoření jednotného právního systému pro země Evropské unie. Diskuse 
o tomto systému, zvláště o možnosti převádět důkazní materiály z jednoho členského 
státu do jiného. Závěr a perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

031023 - ANAL 032613 

KUPKA, Petr 

Komise ES pokračuje v ambici potírání výrobkového pirátství.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 7, s. 9 - 10.  

 V říjnu 1998 publikovala Evropská komise tzv. Green Paper - dokument, který se 
měl stát nástrojem v boji proti padělkům a piraterii na vnitřním trhu. Byl v něm 
zhodnocen ekonomický dopad výrobkového pirátství a navržena základní opatření na 
ochranu duševního vlastnictví. Na green Paper pa v průběhu dalších let navázala série 
dalších opatření, která vyvrcholila v roce 2002 Zprávou Evropské komise a Nařízením 
Rady ES č. 3295/94 a posléze návrhem Směrnice Evropského parlamentu a Rady k 
posílení práv duševního vlastnictví ze dne 30. ledna 2003. Viz též redakční zpráva na 
str. 15. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031024 - ANAL 032614 

PÁCAL, Jiří - HANDLAR, Jiří 

K možnosti podání stížnosti pro porušení zákona proti pravomocnému rozhodnutí 
státního zástupce.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 7, s. 11 - 13.  

 V souvislosti se zásadními koncepčními změnami úpravy mimořádných opravných 
prostředků v trestním řízení stanovila novela trestního řádu zvláštní oprávnění 
nejvyššího státního zástupce rušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců o 
zastavení trestního stíhání nebo postoupení věci. Otázka, jaký význam mají tyto 
změny na možnost podat stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému usnesení 
státního zástupce. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031021 - ANAL 032611 

POMAHAČ, Richard 

Evropské správní právo v reflexi Konventu.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 7, s. 22 - 26.  

 Návrh Smlouvy o ústavě EU zahrnuje na rozdíl od ústav jednotlivých evropských 
států i řadu klíčových otázek veřejné správy, které mají aplikační přednost před 
vnitrostátním právem členských států. Správní právo EU a europeizované správní 
právo. Kodexy dobrého úředního chování. Charta základních práv EU. 
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031033 - ANAL 031855 

RADTKE, Henning 

Neue Formen der Datenspeicherung und das Urkundenstrafrecht [Nové formy 
ukládání dat a listinné trestní právo].  

In: Zeitschrift für die gesamte  Strafrechtswissenschaft. - 115, 2003, č. 1, s. 26 - 59, 
lit. 159.  

 Definice základních pojmů: listina, dokument, vyjádření, sdělení. Opticky 
pozorovatelné a opticky nepozorovatelné dokumenty. Trestněprávní ochrana těchto 
dokumentů. Reprodukce dokumentů. Elektronický dokument, elektronický podpis a 
jejich autenticita. Příslušné právní předpisy, jejich rozsah a působnost. Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2003 

 

031029 - ANAL 031851 

ROBERTS, Julian V. 

Evaluating the Pluses and Minuses of Custody: Sentencing Reform in England and 
Wales [Zhodnocení výhod a nevýhod soudní vazby. Reforma trestního soudnictví v 
Anglii a Walesu].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 42, 2003, č. 3, s. 229 - 247, lit. 32.  

 Studie zkoumá tři dispozice, obsažené v Návrhu zákona o trestním soudnictví z roku 
2002, aplikovatelné při rozsudku odnětí svobody pod 12 měsíců: 1) pozitivum soudní 
vazby (custody plus), 2) odložení výkonu trestu, 3) intermitentní trest. Tyto kroky 
jsou součástí reformy trestního soudnictví v Anglii a Walesu. Počet uvězněných osob 
v Anglii a Walesu dosáhl v říjnu 2002 rekordního počtu. Článek obsahuje i srovnání s 
podobnou reformou, zavedenou v roce 1996 v Kanadě. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

031089 - ANAL 032501 

TABACH, Arnošt 

Novely zákonů podle evropského práva.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 30, s. 8 - 9, 1 obr.  

 Novela zákona o odpadech. Plán odpadového hospodářství ČR. Rozhovor s ředitelem 
odborů odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k této problematice. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031090 - ANAL 032502 

VYDRŽELOVÁ, Pavla 

Kontrola ve veřejné správě a její druhy.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 30, s. 12, 21 - 22, 2 obr.  
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Pojem "kontrola" ve veřejné správě. Druhy kontroly: Kontrola prováděná NKÚ, státní 
kontrola, finanční kontrola, kontrola prováděná soudy a Parlamentem, kontrola 
prováděná Veřejným ochráncem práva. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031030 - ANAL 031852 

WEBER, Leanne 

Down that Wrong Road: Discretion in Decisions to Detain Asylum Seekers Arriving 
at UK Ports [Na špatné cestě. Svévole při rozhodování o osobách hledajících azyl ve 
Velké Británii].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 42, 2003, č. 3, s. 248 - 262, lit. 24.  

 Imigrační úřady v Anglii a jejich pravomoci při rozhodování o osobách žádajících o 
azyl. Přílišná volnost v rozhodování a zadržování imigrantů byla již několikrát 
předmětem kritiky, např. ve studii, kterou vypracovala organizace Amnesty 
International v roce 1996. Svérázný výklad Zákona o imigraci vede často až 
k svévolnému rozhodování a nutí emigranty žít v těžkých podmínkách. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

031097 - ANAL 032507 

CHLUDIL, Ivan 

Astra Police.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 8, s. 17, 2 obr., 1 tab.  

 Charakteristika a popis střelné zbraně Astra Police a Astra Police Sport. Základní 
údaje těchto zbraní. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031067 - ANAL 032484 

CIBULKA, Martin 

Sprej nebo zbraň? Obojí!.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 8, s. 48 - 49, 6 obr.  

 Defender patří k praktickým a účinným prostředkům sebeobrany. Klady a zápory 
sprejů. Hodnocení defenderu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031064 - ANAL 032481 

ČERNÝ, Pavel 

Závada zbraně v bojové situaci.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 8, s. 25 - 27, 9 obr.  

 Pokračování z čísla 7/2003. Závady na zbraních. Nejčastější závady zbraně 
odstranitelné v bojové situaci. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031073 - ANAL 032486 

DOČKAL, Petr 

Střelná poranění : 2. část.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 8, s. 81 - 83, 7 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Účinky střely na organismus. Způsoby poranění 
organismu střelami z kulové zbraně. Závažné stavy poškození organismu střelnou 
palnou zbraní. Poskytnutí první pomoci. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031074 - ANAL 032487 

DOČKAL, Petr 

Střelba v nekonvenčních polohách : 2. část.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 8, s. 91 - 93, 7 obr.  

 Nekonvenční střelecké styly jsou někdy označovány jako "střelecké pozice pro 
přežití". Styly v policejním výcviku. Nácvik, výběr terčů, výcvik na střelnicích. 
Domácí trénink. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031095 - ANAL 032506 

FENCL, Jiří - LIŠKA, Přemysl 

Micro - Tavor.  

In: Střelecký revue. - 34, 2003, č. 7, s. 30 - 31, 7 obr., 1 tab.  

 Základní data útočných pušek Tavor a Micro - Tavor. Charakteristika a popis 
útočných pušek. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031092 - ANAL 032504 

KLOZÍK, Pavel 

Vz. 61 Scorpion.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 7, s. 14, 2 obr.  

 Charakteristika a popis plynové zbraně Maruzen vz. 61 Scorpion. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031098 - ANAL 032508 

KŘÍŽ, Stano R. 

Bodygárd ze zeleniny.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 8, s. 19, 2 obr.  

 Popis a charakteristika spreje Mini Magnum 2000. Chemické složení náplně. Užití 
spreje. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031099 - ANAL 032509 

MALIMÁNEK, Václav 

Střela s plastovou špičkou.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 8, s. 23, 2 obr.  

 Historie střely s plastovou špičkou. Obrazová příloha patentu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031068 - ANAL 032485 

MALÝ, Jan 

Odstřelovačka Blaser R93 LRS 2 je super!.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 8, s. 60 - 62, 8 obr.  

 Charakteristika a popis odstřelovací pušky Blaser R93 LRS 2. Technické údaje a 
vlastnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031093 - ANAL 032505 

MALÝ, Oldřich 

PepperBall.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 7, s. 15, 3 obr.  

 Zbraně PepperBall byly postaveny na základě pušky a pistole pro paintbal. Základní 
součásti jsou vyrobeny z moderních materiálů s velkým podílem plastů. Zbraně mají  
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pistolovou rukojeť, tvarem a ergonomií připomínají M 1911, s neoprenovými 
střenkami. Popis pistole SA 10 Launcher a pušky SA 200 Launcher. Charakteristika 
střely. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031065 - ANAL 032482 

MARGOLIUS, Richard 

Pohotovostní pořádkové jednotky. Policajti na druhou.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 8, s. 28 - 29, 9 obr.  

 Charakteristika pohotovostní pořádkové jednotky. Výzbroj a výstroj jednotky. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

031060 - ANAL 032477 

Organizační struktura a úkoly kanceláře generálního ředitele HZS ČR.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 7, s. 23.  

 Organizační struktura a úkoly kanceláře generálního ředitele HZS ČR. Úkoly 
jednotlivých oddělení. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031056 - ANAL 032474 

PERNICA, Vít 

Analýza úmrtí při požáru.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 7, s. 9 - 10, 5 grafů, 1 tab.  

 Analýza úmrtí při požáru. Do výzkumu byla zahrnuta úmrtí při požáru, ke kterým 
došlo na území hl. města Prahy v desetiletém období od 1.1.1992 do 31.12.2001. 
Relativní poměr úmrtí v jednotlivých věkových kategoriích. Vztah usmrcení osoby k 
příčině vzniku požáru v kategoriích pachatel/oběť. Příčiny vzniku požáru 
v jednotlivých věkových kategoriích. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031055 - ANAL 032473 

RÁŽ, Zdeněk - VONÁSEK, Vladimír 

Vypalování porostů je nebezpečná činnost.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 7, s. 8, 1 obr., 1 tab.  
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Požáry přírodních porostů, způsobené zakládáním ohňů a vypalováním v letech 1993 
- 2002. Zákon č. 133/1985 Sb. Požární ochrana. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031058 - ANAL 032475 

SOTOLÁŘOVÁ, Marie 

Psychologická služba HZS ČR.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 7, s. 12 - 13, 3 obr., 1 tab.  

 Koncepce psychologické služby HZS ČR. Historie budování psychologické služby 
HZS ČR. Základní teze koncepce psychologické služby. Základní úkoly 
psychologické služby. Přehled schválených psychologických pracovišť HZS ČR. 
Základní dokumenty. Realizace koncepce psychologické služby HZS ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031054 - ANAL 032472 

SVITÁK, Martin - SMOLÍK, Josef 

Ničivý požár v dřevozpracující továrně.  

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

 Případ požáru v dřevozpracující továrně. Hasební zásah. Lokalizace požáru. 
Likvidace požáru. Specifika zásahu. Popis objektu. Příčina vzniku požáru. Následky 
požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031059 - ANAL 032476 

TOMEK, Miroslav 

Evakuace zvířat.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 7, s. 19, lit. 2.  

 Pomoc zvířatům při ohrožení jejich života, způsobeného vlivem mimořádné události. 
Záchrana zvířat je důležitou součástí evakuačních opatření. Etapy záchranných prací. 
Cíle evakuačních opatření. Problémy při evakuačních opatřeních. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 


