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ALKOHOL, DROGY 
 

031132 - ANAL 032535 

Bílá hrozba.  

In: 100 + 1 ZZ. - 40, 2003, č. 17, s. 27, 3 obr.  

 Evropa vyhlašuje stav ohrožení. Válka proti drogám v USA. Nárůst zločinnosti v 
Brazílii. Zločinecké gangy ve Španělsku. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031260 - ANAL 032806 

DANIŠ, Pavel 

Právní otázka dopingové problematiky.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 3, s. 28 - 32, lit. 19.  

 Problém dopingu ve sportu. Pohled do oblasti doping a sport, doping a společnost, do 
oblasti výroby, distribuce a prodeje dopingových prostředků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031262 - ANAL 032808 

HAMOUZOVÁ, Jana 

Změny v polickém systému České republiky a jejich vliv na drogovou scénu : 2. část.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 3, s. 39 - 43 .  

 Pokračování z čísla 2/2003. Drogová scéna v období let 1918 - 1938 - Opiové války 
v Číně. Opiové dohody a úmluvy. Konec 1. Světové války a drogová scéna. Drogová 
scéna v Československu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031258 - ANAL 032805 

KACHLÍK, Petr - PAZDEROVÁ, Jana - HAVELKOVÁ, Marie 

Problematika zneužívání návykových látek a šikany u dětí na 1. Stupni ZŠ.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 3, s. 2 - 25, 9 graf., 4 obr., 7 
tab., lit. 33.   

 Obecná charakteristika návykových látek, drogové závislosti a šikany. Situace v ČR. 
Etiologie závislosti. Působení prevence: primární, sekundární, terciární. Šikana. 
Rozšíření šikany na školách. Protagonisté šikany. Vývojové stupně šikanování. 
Protidrogová prevence a prevence sociálně patologických jevů u dětí mladšího 
školního věku. Zásady protidrogového působení na děti mladšího školního věku.  
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Školní preventivní program. Posouzení výchovně vzdělávacího působení a 
vyhodnocení činnosti preventivního programu. Výsledky studie. Diskuse. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031269 - ANAL 032678 

K právní kvalifikaci přechodného neoprávněného držení drogy pro jiného : K 
odmítnutí dovolání, jehož projednání nemůže zásadně ovlivnit postavení obviněného 
ani mít judikatorní význam.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 8, s. 235 - 238.  

 Trestný čin přechovávané drogy podle 187 odst. 1 TrZ. Chvilkové neoprávněné 
držení drogy nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího takovou látku, 
prekursoru nebo jedu, spočívající ve spolupráci obviněného s distributorem při jejich 
balení, není takovým přechováváním, ale může být jen pomocí k tomuto trestného 
činu podle 10 odst. 1 písm, c) TrZ. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031261 - ANAL 032807 

Obchod s drogami v Albánii za rok 2002.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 3, s. 35 - 37 .  

 Výroční zpráva Americké katedry o drogách v Albánii. Obchod s drogami. Místní 
protidrogová aktivita za rok 2002 (opatření a politická rozhodnutí). Dodržování 
zákona. Nezákonná výroba a pěstování drog. Kontrola základních chemikálií 
používaných k výrobě drog. Pohyb drog. Snížené poptávky. Korupce. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031249 - ANAL 032666 

Stanovisko MV a Policie ČR k testování tablet extáze.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, srpen, s. 8 - 13.  

 Pracovní skupina Prevence zneužívání syntetických drog při Radě vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky a její doporučení pro provádění preventivních 
intervencí na tanečních akcích. Součástí těchto intervencí by mělo být i testování 
tablet extáze na obsah drogy. Stanovisko ministerstva vnitra i policie je jednoznačně 
záporné. Text  Stanoviska. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031253 - ANAL 032803 

STŘÍBRNÝ, J. - BOROVIČKA, J. - SOKOL, M. 

Obsah pilocybinu a psilocinu v některých druzích hub.  

In: Česká a Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 39, 2003, č. 3. 

 3 



Problematika psychoaktivních složek některých druhů lysohlávek a několika dalších 
druhů z rodů kropenatec, vláknice, štítovka aj. Obsah psilocinu a psilocybinu v 
některých našich houbách v sušině. Materiál a metodika. Výsledky, diskuse a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031263 - ANAL 032809 

ŠUBRTOVÁ, Lenka 

Drogová závislost v praxi bezpečnostních orgánů.  

In: Bulletin Národní protidrogová scéna. - 9, 2003, č. 3, s. 44 - 51. 

 Převzatý článek Dr. René Grumlíka, z psychiatrické léčebny v Opavě, uveřejněný v 
Kriminalistickém sborníku č. 7/1968. Případy drogově závislých. Obecně a speciálně 
o drogové závislosti. Charakteristika nejčastějších typů drogové závislosti v ČSSR. 
Psychostimulacia. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

KRIMINALITA, KRIMINOLOGIE, PREVENCE 
 

031128 - ANAL 032531 

BÁRTÍKOVÁ, Gabriela 

Posilování boje proti organizovanému zločinu.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 8, s. 18 - 19, 1 obr.  

 Hlavní cíle projektu Phare "Posilování boje proti organizovanému zločinu". Témata 
spojená s bojem proti organizovanému zločinu. Národní strategie policie pro práci s 
národnostními menšinami. Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy, boj proti 
kriminalitě v dopravě. Problematika nelegálního obchodu s omamnými a 
psychotropními látkami. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031250 - ANAL 032667 

KEREKEŠ, Ladislav 

IOM - projekt proti obchodování se ženami - Slovensko.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, srpen, s. 15.  

 Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) odstartovala v Košicích projekt zaměřený 
na potírání obchodu se ženami, který se na Slovensku začíná rychle rozmáhat. 
Součástí projektu je rozsáhlá informační kampaň o rizicích např. nabízeného 
zaměstnání v zahraničí. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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031289 - ANAL 031754 

MILLER, Christa 

Geographic profiling serial offenses with ECRI's Rigel [Mapování sériové trestné 
činnosti systémem Rigel společnosti ECRI].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 7, s. 130 - 135, 5 obr 

Další ze systémů počítačového mapování míst zvýšeného výskytu kriminality. Patent 
společnosti ECRI na algoritmus CGT, který analyzuje místa s vysokou kriminalitou a 
podporuje prevenci. Program Rigel a zmínka o kanadském systému VICLAS a 
systému FBI s označením VICAP. Možnosti omezení recidivy a sériové kriminality. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

031248 - ANAL 032665 

Program partnerství : Návrh postupu při rozvoji prevence kriminality v menších 
městech a mikroregionech.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, srpen, s. 1 - 7.  

 Rozvoj politiky prevence kriminality v ČR od roku 1996. Hlavní cíle preventivní 
politiky a její základní program. Realizace tohoto programu a zvyšování role Policie 
ČR. Program Partnerství, navrhované postupy, analýza bezpečnostní situace, 
organizační struktura a zabezpečení programu. Úkoly policie, financování, úloha 
místní správy. Program je zaměřený na prevenci kriminality v menších městech a 
mikroregionech. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031164 - ANAL 032622 

RYSKOVÁ, Světlana - DOLEJŠ, Radan 

Nejslabším místem je váš počítač.  

In: Ekonom. - 47, 2003, č. 32, s. 38 - 39.  

 Rizika internetového bankovnictví - krádeže účtů. Bezpečnostní opatření bank, 
prevence u osobních počítačů, bezpečnostní minimum pro osobní internetové 
bankovnictví. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031161 - ANAL 032619 

TINKOVÁ, Daniela 

Předcházet či trestat? : Problém infanticidia v osvícenské společnosti.  

In: Český časopis historický. - 101, 2003, č. 1, s. 27 - 76, 2 grafy, 6 tab.  

 Problematika potratu a vražd novorozenců v dějinách trestního práva a trestní 
politiky. Vývoj této problematiky v 18. století a její vyústění v 19. století. Postoje 
společnosti, legislativa a trestní politika. 
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031165 - ANAL 032623 

Zaměstnanci kradou.  

In: Ekonom. - 47, 2003, č. 35, s. 50, 1 tab.  

 Obětí hospodářské kriminality je v Rakousku každá druhá firma. Nejčastějším 
deliktem jsou krádeže, nejčastějšími pachateli vlastní zaměstnanci. Velké ekonomické 
škody. Odhalené delikty jsou většinou řešeny mimosoudně. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

031104 - ANAL 031739 

BODZIAK, William 

Electrostatic lifting of shoe impressions [Metoda elektrostatického snímání otisků 
obuvi].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 6, s. 94 - 100, 6 obr. 

 Popis a výhody elektrostatického snímání otisků obuvi. Metoda EDPL suchého 
snímání otisků obuvi na místě činu. Informace k vývoji této technologie a k jejím 
možnostem. Podrobněji k postupu práce a k uchovávání pořízené dokumentace. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

031245 - ANAL 032802 

HAVEL, J. 

Energodisperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie – forenzní metoda 
nekrochemické expertizy k určení vstřelů a výstřelů při střelných poraněních.  

In: Česko - Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 39, 2003, č. 3. 

Článek navazuje na práci autorů J. Havla a k. Zelenky - Energodisperzní rentgenová 
fluorescenční spektrometrie – forenzní metoda nekrochemické expertizy detekce kovů 
střel při střelných poraněních. Praktické potvrzení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031131 - ANAL 032534 

KNOLOVÁ, Iva 

Postmorten a antemorten.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 8, s. 38 - 39.  

 Rozhovor s odbornicí antropologického oddělení Kriminalistického ústavu Policie 
ČR v Praze. Zkoumání lidských kosterních nálezů či jejich částí. Identifikace 
kosterních pozůstatků. Práce antropologa u policie. 
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031255 - ANAL 032804 

KOVÁČ, P. - PALKOVIČ, M. 

Zákonná úprava forenznej DNA analýzy v Slovenskej republike.  

In: Česká a Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 39, 2003, č. 3. 

Ve Slovenské republice nabyl 1.1.2003 účinnosti zákon č. 417/2002 Sb., o používání 
analýza DNA na identifikaci osob. Zákon upravuje podmínky odebírání vzorku na 
forenzní DNA analýzy a zřízení národní databáze DNA profilů. Stručný přehled 
zákona. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2003 

 

031120 - ANAL 032523 

MAREŠ, Josef 

Pád z okna s následkem smrti - cizí zavinění neprokázáno?  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 3, s. 22 - 28, 7 obr., 1 tab.  

 Popis případu pádu ženy ze 7. patra domu. Vyšetřování případu. Metodická pomoc 
vyšetřovatele. Sdělení obvinění, rekonstrukce, vyšetřovací pokusy. Závěr vyšetřování, 
rozsudek. Přehled pádů z výšky od 1.1.2000 do 15.11.2002 na území hl. města Prahy. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031198 - ANAL 032577 

RÁBEK, Vlastimil 

Optické metody detekce nezřetelných stop na vozovce při znalecké analýze silničních 
nehod.  

In: Soudní inženýrství. - 14, 2003, č. 3, s. 111 - 119, lit. 12.  

 Současný stav řešené problematiky. Cíle metodického přístupu k výzkumu. Cíle 
práce. Vymezení problému - rozsah zkoumání. Zvolené metody zpracování. Výsledky 
výzkumu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031146 - ANAL 032547 

RAK, Roman 

Rozpoznávání lidské tváře v bezpečnostní praxi.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 4, s. 28 - 31, 11 obr., lit. 4.  

 Identifikace osob založená na rozpoznání lidských tváří. Rozpracování biometrických 
metod identifikace/verifikace osob na základě jejich tváře. Základní přístupy ke 
strojové identifikaci/verifikaci lidské tváře. Základní aplikační vlastnosti. Oblasti 
praktického využití. 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

031157 - ANAL 032558 

CHLUDIL, Ivan 

Policejní pistole Maďarsko.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 9, s. 19, 3 obr., 1 tab.  

 Vývoj maďarské policejní pistole. Základní technické údaje služební pistole PA63 
(AP9) a P9R. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031156 - ANAL 032557 

CHMELKA, Zdeněk 

Posláním práce policejního sboru města New York je chránit a sloužit. 

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 9, s. 16 - 17, 14 obr.  

 Charakteristika a popis policejního sboru v New Yorku. NYPD - Police Department 
City of New York. Vyznamenání, služební odznaky. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031284 - ANAL 031749 

GARRETT, Ronnie 

Intelligence breed intelligence [Informace podporují znalosti].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 7, s. 38 - 44, 4 obr.  

 Zkušenosti s využíváním systému automatizovaného a analytického zpracování dat a 
informací. Tento systém (AIS) provozuje státní policie v Pensylvánii, USA. 
Propojení, sestavení a vyhledávání informací v databázích. Přístupnost a 
předpokládaný další rozvoj systému. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

031103 - ANAL 031866 

MILLER, Laurence 

Police Personalities: Understanding and Managing the Problem Officer [Policista a 
osobnost. Jak porozumět problémovým osobnostem a jak s nimi pracovat].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 5, s. 53 - 60, lit. 5.  

 Různé typy osobností policistů a z toho vyplývající problémy v interpersonálních 
vztazích, případně problémy služební výkonnosti. Článek je vlastně příručkou 
policejní psychologie a zároveň návodem jak předejít zbytečným osobním konfliktům 
v policejní práci. 
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031160 - ANAL 032561 

Nová francouzská policejní pistole.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 9, s. 5, 1 obr., 1 tab.  

 Charakteristika a popis nové služební pistole pro francouzské bezpečnostní složky. 
Technická data pistole SIG Sauer SP 2022. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031185 - ANAL 032572 

Vzdělávání a výcvik policistů.  

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

 Komplexní systém řízení lidských zdrojů v Policii ČR. Založený systém vzdělávání 
policistů je založen na novém pojetí policejní práce. Velkým přínosem pro zkvalitnění 
systému, obsahu i metodiky policejního vzdělání je spolupráce se zahraničními 
partnery (MEPA, CEPOL, AEPC)... Závěry projektu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

031178 - ANAL 032629 

BEZDĚK, Adam 

Odpovědnost vydavatele platební karty jako elektronického platebního prostředku.  

In: Jurisprudence. - 4, 2003, č. 1, s. 3 - 6.  

 Právní úprava platebních karet před přijetím zákona o platebním styku a odůvodnění 
hlavních principů nové právní úpravy. Podstata právní úpravy vydávání a užívání 
elektronických platebních prostředků. Odpovědnost vydavatele elektronického 
platebního prostředku vůči držiteli při užití elektronického platebního prostředku na 
dálku, odpovědnost při ztrátě a zneužití platební karty. Řešení sporů - finanční arbitr. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031139 - ANAL 031743 

BOGDÁROVÁ, Věra 

Pracovní poměr založený jmenováním - nejčastější praktické problémy.  

In: Právo a zaměstnání. - 9, 2003, č. 6, s. 2 - 8.  

 Podstata problematiky. Okruh funkcí obsazovaných jmenováním a forma jmenování. 
Pracovní smlouva a jmenování. Odvolání z funkce a vzdání se funkce nebo uplynutí 
volebního období. Další možné postupy podle Zákoníku. 

CZ - cze: PA: bv/2003  
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031181 - ANAL 032631 

ČEJKA, Marek 

Nejvyšší soud Státu Izrael.  

In: Jurisprudence. - 4, 2003, č. 1, s. 33 - 35.  

 Soustava izraelského soudnictví a postavení Nejvyššího soudu. Kompetence, 
pravomoci Nejvyššího soudu. Izraelský nejvyšší soud jako Vrchní soud spravedlnosti. 
Důležitá rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se státu a náboženství. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031109 - ANAL 031744 

ČIHULA, Tomáš 

Skrytý zpětný odkaz - teorie tohoto institutu a jeho praktické využití.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 8, s. 745 - 754, lit..  

 Podstata a praktický význam institutu mezinárodního práva soukromého - 
problematika tzv. skrytého odkazu. Skrytý zpětný odkaz, jeho využití v soudní praxi a 
zakotvení v zákonech vybraných zemí. Alternativy řešení, aktuální stav a stanovisko 
autora. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

031126 - ANAL 032529 

DLOUHÝ, Michal 

Změny v poskytování právní pomoci ve věcech trestních.  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 3, s. 57 - 58.  

 Poskytování právní pomoci mezi evropskými státy v trestních věcech od přijetí 
Úmluvy Rady Evropy o vzájemné pomoci ve věcech trestních v dubnu 1959 až po 
Úmluvu o právní pomoci v trestních věcech mezi členskými státy EU z května 2000. 
Úprava zakotvená v Úmluvě o právní pomoci v trestních věcech mezi členskými státy 
EU se bude na ČR vztahovat od jejího členství v EU. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031127 - ANAL 032530 

DLOUHÝ, Michal 

Evropský zatýkací rozkaz.  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 3, s. 59.  

 Členské státy EU mezi sebou uzavřely dne 10.3.1995 Úmluvu o zjednodušeném 
postupu při vydávání mezi členskými státy EU a dne 27.9.1996 Úmluvu o vydávání 
mezi členskými státy EU. Od 1.1.2004 bude platit Rámcové rozhodnutí rady č. 
2002/584/JVV ze dne 13.6.2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech 
předávání mezi jednotlivými členskými státy. 
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031107 - ANAL 031742 

KUČERA, Zdeněk 

Haagská úmluva o ochraně dětí a její význam pro úpravu mezinárodního práva 
soukromého.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 8, s. 69 - 75, lit..  

 Závaznost Úmluvy pro ČR dnem 1.1. 2002. Kolizní články 15 až 22 pro české právo. 
Texty některých článků Úmluvy. Objasnění souvislostí a komentář. 

CZ - cze: PA: bv/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 

 

031142 - ANAL 032543 

NOVÁK, František 

Nestátní (privátní) bezpečnostní služby v EU.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 4, s. 40 - 43.  

 Klíčové zákonodárství upravující oblast SBS v jednotlivých členských státech a 
rámcová charakteristika sektoru SBS. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031108 - ANAL 031743 

ONDŘEJ, Jan 

Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 8, s. 755 774, lit..  

 Mezinárodní právo životního prostředí a koncepce mezinárodních smluv. Problém 
jejich kontroly a dodržování. Závazky a mezinárodní kontrolní orgány . Příklady a 
systém zpráv. 

CZ - cze: PA: bv/2003 
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030863 - ANAL 031747 

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 

 

031106 - ANAL 031741 

REPÍK, Bohumil 

Otázky dokazování v trestním řízení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 
v letech 2001-2002.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 8, s. 38 - 50, lit..  

 Ustavení Evropské komise pro lidská práva koncem 90. let minulého století. 
Podrobněji problematika důkazů, výslechu svědků a hodnocení závažnosti důkazů. 
Policejní provokace. Příklady z projednávaných kauz. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

031140 - ANAL 031746 

ŠTEFKO, Martin 

Omezení možnosti sjednat pracovní poměr na dobu určitou.  

In: Právo a zaměstnání. - 9, 2003, č. 6, s. 10 - 14, lit. 21.  

 Důvody pracovněprávní úpravy pro omezení smluv s pracovním poměrem na dobu 
určitou. Zaměstnanci, s nimiž nesmí být sjednáván pracovní poměr na dobu určitou. 
Závěr, poznámky k problému a odkazy na rozhodnutí nejvyšších právních institucí 
ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

031189 - ANAL 032635 

URBÁNEK, Jindřich 

Trest veřejně prospěšných prací v Nizozemském království a v České republice.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 7, s. 200 - 204.  

 V rámci projektu "Podpora vnímání trestu obecně prospěšných prací jako příležitosti 
k nápravě odsouzeného a zefektivnění realizace tohoto trestu" probíhají v ČR různé 
semináře a akce spojené s poznáváním praxe a poznatků probace a mediace v  
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Nizozemí. Srovnání právních úprav trestu obecně prospěšných prací v Nizozemí a v 
ČR, návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031121 - ANAL 032524 

VÁVRA, Václav 

Porušování autorských práv.  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 3, s. 29 - 36, 1 tab.  

 Problematika odhalování a dokumentování trestné činnosti porušování autorských 
práv, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle paragrafu 152 tr. 
zákona. Nové formy této trestné činnosti. Postup policejních orgánů při jejím 
odhalování a dokumentování. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

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 

 

031180 - ANAL 032630 

Zákon o církvích a náboženských společnostech : Podstata odůvodnění nálezu 
Ústavního soudu ve věci zákona o církvích a náboženských společnostech a některé 
otázky související.Komentář naps. Martin Dostál.  

In: Jurisprudence. - 4, 2003, č. 1, s. 12 - 17.  

 Nález Ústavního soudu k zákonu o církvích a náboženských společnostech a 
komentář k tomuto nálezu i ke znění zákona. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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031225 - ANAL 032643 

BALZAR, Jiří 

K otázkám etiky a důstojnosti soudního řízení.  

In: Justiční praxe. - 51, 2003, č. 2, s. 94 - 100.  

Dodržování zásad etiky a důstojnosti považuje zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, za jednu ze základních povinností soudce i přísedícího. Oba jsou např. 
povinováni zdržet se jak při výkonu funkce, tak i v soukromém životě všeho, co by 
mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, 
nestranné a spravedlivé rozhodování soudců. Právní úprava jednotlivých povinností a 
práv, jednací řády soudů a jejich dodržování. Nejčastější překážky ze strany účastníků 
soudního 

jednání. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031235 - ANAL 032653 

CÍSAŘOVÁ, Zuzana 

Vyčerpání práva v informační společnosti ve vztahu k autorským dílům a jeho 
mezinárodní účinky.  

In: Evropské a mezinárodní právo. - 12, 2003, č. 1, s. 3 - 9.  

 V době rozvinutých informačních technologií nabývá otázka vyčerpání autorského 
práva, včetně průmyslového práva, nový rozměr. Hledá se zejména hranice mezi 
právem autora na rozhodování o jeho díle, které je předmětem obchodních vztahů, a 
potřebou zajistit volný pohyb zboží. Právní prameny národních a nadnárodních 
právních úprav této problematiky. Podmínky vyčerpání práva na rozšiřování díla. 
Úvahy o vyčerpání on-line (tzv. spřažené služby). Aplikace zásady vyčerpání práva 
na způsoby užití díla v nehmotné podobě a jejich současná nepřijatelnost. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031238 - ANAL 032656 

FUČÍK, Jan 

Elektronický obchod v Evropské unii.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 7, s. 23 - 26.  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/EC o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu. Definice 
pojmu služba informační společnosti. Vyloučení předchozího povolení. Zásada země 
původu.Odpovědnost prostředníků. Přenos informací. Ukládání do vyrovnávací 
paměti. Shromažďování informací. Elektronické uzavírání smluv. Uzavření smlouvy 
a elektronický podpis. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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031239 - ANAL 032657 

JOUZA, Ladislav 

Postihy za porušování pracovní kázně.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 7, s. 36 - 40.  

 V pracovněprávních vztazích vznikají nejen práva, ale i povinnosti. Nerespektováním 
pracovněprávních vztahů pak vznikají zaměstnavatelům značné ztráty. Nejčastěji se 
jedná o porušování pracovní kázně. Nejčastější způsoby porušování pracovní kázně a 
postihy za ně.  

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031228 - ANAL 032646 

KINCL, Michael 

Řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí.  

In: Obchodní právo. - 12, 2003, č. 6, s. 2 - 7.  

 Pojem veřejná podpora a druhy řízení o veřejné podpoře. Lhůty pro vydání 
jednotlivých rozhodnutí. Práva dotčených členských států a ochrana třetích stran. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031192 - ANAL 032637 

Nedostatečné skutkové okolnosti odůvodňující naplnění objektivní stránky trestných 
činů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a porušení předpisů o 
nálepkách k označení zboží jako důvod dovolání spočívající v nesprávném právním 
posouzení skutku.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 7, s. 206 - 207.  

 Skutkové zjištění, podle něhož obviněný převážel ve svém autě neokolkované 
cigarety, samo o sobě nestačí k naplnění jednání jako znaku objektivní stránky 
trestných činů zkrácení daně a porušení předpisů o nálepkách k označení zboží, 
protože z něj není patrné, zda a jakým způsobem obviněný zkrátil daň, clo či jinou 
povinnou platbu, ani to, že takové zboží uváděl do oběhu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031194 - ANAL 032638 

Čekárna zdravotnického zařízení jako místo veřejnosti přístupné z hlediska trestného 
činu výtržnictví.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 7, s. 207 - 208.  

 Čekárnu ve zdravotnickém zařízení, kam mají přístup vedle zdravotnického 
personálu i občané - pacienti, je možno považovat za místo veřejnosti přístupné, 
přičemž pro splnění tohoto znaku není důležité, zda jde o soukromé či státní 
zdravotnické zařízení, ani o to, jakému režimu návštěvy v něm podléhají. 
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031196 - ANAL 032639 

K předpokladům naplnění objektivní stránky trestného činu vydírání. K těžké újmě na 
zdraví v podobě mučivých útrap jako následku trestného činu pohlavního zneužívání : 
Dovolacím důvodem spočívajícím v nesprávném právním posouzení skutku se nelze 
domáhat ani doplnění stávajících skutkových zjištění.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 7, s. 209 - 211.  

 Skutkové zjištění formulované tak, že nepostačuje k naplnění  objektivní stránky 
trestného činu, protože z něj není patrné, zda si obviněný vynucoval, aby se mu 
poškozená podřídila a vyhověla jeho požadavkům, anebo zda šlo jen o formu 
odvetného opatření za to, že tak neučinila. Podobně ani okolnost, že šlo o písemné 
tresty, sama o sobě nestačí k naplnění zákonného znaku násilí, pohrůžky násilí ani 
pohrůžky jiné těžké újmy, o něž by eventuálně mohlo jít za předpokladu, že by 
podstata písemných trestů, jejich obsah a forma byly nějakým extrémně vážným 
zásahem do sféry osobnosti poškozené. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031197 - ANAL 032640 

K recidivě jako zákonnému znaku trestného činu krádeže z hlediska zahlazení 
dřívějšího odsouzení : Nahrazení jednoho dřívějšího odsouzení jiným není porušením 
zákazu reformationis in peius. K recidivě jako skutkové okolnosti.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 7, s. 211 - 213.  

 Recidiva jako zákonný znak trestného činu je vyloučena jen tehdy, jestliže dřívější 
odsouzení nebo potrestání pachatele je takové povahy, že se na pachatele ohledně 
všech uložených trestů již hledí, jako by nebyl odsouzen. Není porušením zákazu 
reformationis in peius, nahradí-li odvolací soud z jen podnětu obžalovaného jednu 
skutkovou okolnost jinou, pokud mají obě stejný právní význam a nemění se tím 
rozsah spáchaného skutku, přísnost jeho právního posouzení ani možnost uložení 
trestu. Zákonný znak spočívající v recidivě pachatele musí mít podklad v odpovídající 
skutkové okolnosti, proto poukaz na dřívější odsouzení nebo potrestání je třeba uvést 
do popisu skutku, jestliže je v něm spatřován trestný čin, který uvedený znak 
obsahuje. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031224 - ANAL 032642 

NOVOTNÝ, Josef 

Po padesátileté vakanci obnovuje činnost Nejvyšší správní soud.  

In: Justiční revue. - 51, 2003, č. 2, s. 81 - 93.  

 Československé správní soudnictví a jeho vývoj do roku 1999. Prosazení nové 
soustavy správního soudnictví v čele s Nejvyšším správním soudem. Nezávislost 
soudů a soudců a ohrožení této nezávislosti politickými tlaky a i politicky 
angažovanými soudci. Zkušenosti s praxí Ústavního soudu a přijímáním jeho 
rozhodnutí. 

 16



031190 - ANAL 032636 

NÝVLTOVÁ, Iveta 

Objektivní a subjektivní koncepce protiprávnosti útoku a jejich vztah k právnímu 
posouzení obrany proti útoku osob trestně neodpovědných.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 7, s. 204 - 206.  

 Právní teorie i praxe nemá jednotný názor na to, zda útok, proti němuž je přípustná 
nutná obrana, musí spáchat osoba trestně odpovědná. Ustanovení trestního zákona 
(13) připouští, že útok nemusí mít vždy znaky trestného činu, musí však být 
společensky nebezpečný, ohrožovat nebo porušovat zájmy chráněné trestním 
zákonem. Otázky a řešení posuzování problémů týkajících se útoku osob 
nepříčetných, trestně neodpovědných pro nedostatek věku a osob jednajících ve 
skutkovém omylu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031293 - ANAL 032639 

PEJŠEK, Vít 

Exekuce -nástroj vymáhání pohledávek. 

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 8, s. 10 - 13.  

 Vymáhání pohledávek závisí mj. i na úrovni poskytování právní ochrany právům 
fyzických i právnických osob ze strany státu a na ni navazující a závislé kvalty 
právního vědomí dlužníků. Nařízení exekuce - rozdíl oproti nařízení výkonu 
rozhodnutí. Omezení práv povinného. Manžel povinného v exekučním řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031227 - ANAL 032645 

PETR, Michael 

Účast v obchodní společnosti a společné jmění manželů.  

In: Obchodní právo. - 12, 2003, č. 6, s. 8 - 15.  

 Účast manželů v obchodní společnosti. Společný podíl a společné jmění manželů. 
Nabývání podílu (dědění podílu a bezúplatný převod, podíl nabytý za výlučný 
majetek jednoho manžela, podíl nabytý za prostředky ve společném jmění manželů). 
Vypořádání mezi manželi. Ručení společníků obchodních společností. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031226 - ANAL 032644 

PIKNA, Bohumil 

Acquis justice a vnitřních věcí po Amsterdamu.  

In: Justiční praxe. - 51, 2003, č. 2, s. 122 - 131.  
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Zásadní podmínkou vstupu asociovaných zemí do EU je zajištění slučitelnosti jejich 
vnitrostátních právních norem s evropským právem (právo ES/EU) a dalšími 
relevantními dokumenty spadajícími pod pojem acquis communitaire. Vysvětlení 
pojmu acquis communitaire. Amsterodamská smlouva formy nástrojů tzv. třetího 
pilíře před Amsterdamem a po něm. Druhy a forma dokumentů tvořících komplexní 
acquis justice a vnitřních věcí. Acquis Schengenu, jeho obsah a význam. Výjimky v 
přijímání a aplikaci acquis justice a vnitřních věcí. Acquis communitaire a tzv. 
flexibilita, neboli zesílená spolupráce. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031202 - ANAL 032580 

ŠPAČEK, David 

Právo na informace ve veřejné správě: Principy vs. praxe : 5. část.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 35, s. 28 - 30, 3 obr.  

 Pokračování z čísla 34/2003. Právo na informace ve veřejné správě v ČR: Zákon č. 
106/1999 Sb. Ústavní zakotvení práva na přístup k informacím. Zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Účel zákona č. 106/1999 Sb. Povinné 
subjekty. Oprávněné subjekty - nositelé práva na přístup k informacím. Veřejné a 
neveřejné informace. Některé příklady omezení idejí legislativy svobody informací v 
praxi. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031241 - ANAL 032659 

VANTUCH, Pavel 

Trvání vazby.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 7, s. 57 - 64.  

 Změny v problematice trvání vazby v trestním řízení provedené novelou trestního 
řádu zákonem č. 265/2001 Sb. Vazba, její uvalení, důvody vazby, nejdelší celková 
doba trvání vazby, od kdy se doba trvání vazby počítá, propuštění obviněného z 
vazby. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031242 - ANAL 032660 

COGAN, Rudolf 

Jednací řád zastupitelstva obce.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 7, příl. s. 1 - 7.  

 Jednací řád zastupitelstva obce je procesněprávním předpisem upravujícím činnost 
zastupitelstva. Činnost zastupitelstva obce, orgány zastupitelstva, příprava jednání, 
zasedání zastupitelstva. Vzor Jednacího řádu zastupitelstva obce. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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031279 - ANAL 032688 

ELIÁŠ, Karel 

Noblesa civilistické tradice a postmoderní přístupy k občanskému právu.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 8, s. 413 - 417.  

 Tradice českého soukromého práva a její kořeny v tereziánském obecném zákoníku 
občanském. Rakouský občanský zákoník, etapa práva socialistického, situace po roce 
1989 a příprava nového kodexu.  

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031272 - ANAL 032681 

K aplikaci principu ne bis in idem.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 8, s. 245 - 246.  

 Ostatní soudy v členských státech EU jsou povinny respektovat zásadu ne bis in idem 
i v případě, když je pachatel trestného činu potrestán mimosoudním způsobem v 
jiném členském státě. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031298 - ANAL 032696 

HAMPLOVÁ, Jana 

"Povinnost projednávat" ve vztazích stát - kraj - obce.  

In: Právní rádce. - 11, 2003., č. 8, s. 51 - 52.  

 Právní vztahy mezi státem, krajem a obcemi. Stát ovlivňuje činnost obcí a krajů svým 
zákonodárstvím a přísunem finančních prostředků. Obdobný vztah existuje pak mezi 
krajem a obcemi. Dozorová opatření, zpětná vazba, následky neplnění povinností. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031295 - ANAL 031758 

KOLMAN, Petr 

Veřejná správa a realizace práva shromažďovacího.  

In: Právo a podnikání. - 12, 2003, č. 9, s. 12 - 14.  

  Z článků zákonů k právu shromažďovacímu. Ze zákona č. 84/1990 Sb. a č. 128/2000 
Sb. Komentář. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

031297 - ANAL 032695 

MALÝ, Stanislav 

Nepovolené stavby a zařízení.  
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In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 8, s. 46 - 50.  

 Jedním ze zákonných důvodů nařízení odstranění stavby je, že se jedná o stavbu 
nepovolenou. Právní úprava této problematiky a její úskalí: nejednoznačnost a 
komplikovanost. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031196 - ANAL 032639 

K předpokladům naplnění objektivní stránky trestného činu vydírání. K těžké újmě na 
zdraví v podobě mučivých útrap jako následku trestného činu pohlavního zneužívání : 
Dovolacím důvodem spočívajícím v nesprávném právním posouzení skutku se nelze 
domáhat ani doplnění stávajících skutkových zjištění.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 7, s. 209 - 211.  

 Skutkové zjištění formulované tak, že nepostačuje k naplnění objektivní stránky 
trestného činu, protože z něj není patrné, zda si obviněný vynucoval, aby se mu 
poškozená podřídila a vyhověla jeho požadavkům, anebo zda šlo jen o formu 
odvetného opatření za to, že tak neučinila. Podobně ani okolnost, že šlo o písemné 
tresty, sama o sobě nestačí k naplnění zákonného znaku násilí, pohrůžky násilí ani 
pohrůžky jiné těžké újmy, o něž by eventuálně mohlo jít za  předpokladu, že by 
podstata písemných trestů, jejich obsah a forma byly nějakým extrémně vážným 
zásahem do sféry osobnosti poškozené. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031280 - ANAL 032689 

PAUKNEROVÁ, Monika 

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní - aktuální otázky.  

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

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní v dosavadním vývoji práva ES/EU. 
Justiční spolupráce v civilních věcech jako východisko nových právních úprav. Vztah 
k třetím státům. Jednotná kolizní úprava v oblasti smluvních a mimosmluvních 
závazkových vztahů. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031293 - ANAL 032639 

PEJŠEK, Vít 

Exekuce -nástroj vymáhání pohledávek.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 8, s. 10 - 13.  

 Vymáhání pohledávek závisí mj. i na úrovni poskytování právní ochrany právům 
fyzických i právnických osob ze strany státu a na ni navazující a závislé kvalty 
právního vědomí dlužníků. Nařízení exekuce - rozdíl oproti nařízení výkonu 
rozhodnutí. Omezení práv povinného. Manžel povinného v exekučním řízení. 
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031268 - ANAL 032677 

POLÁK, Pravoslav 

Propuštění z vazby po uplynutí její celkové doby dle 71 odst. 8, 9 TrŘ při právním 
posouzení skutku dle mírnějšího ustanovení trestního zákona - usnesením, nebo 
opatřením.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 8, s. 233 - 235.  

 V soudní praxi se po nabytí účinnosti novely trestního zákona objevují nejednotné 
postupy při propuštění obviněného z vazby, když soudce nebo soud posoudí skutek, 
pro který je vedeno trestní stíhání, jako méně závažný trestný čin oproti právnímu 
posouzení užitému v usnesení o zahájení trestního stíhání, podané obžalobě nebo 
napadením rozhodnutí soudu prvního stupně. Problém změny kritérií pro celkovou 
dobu vazby v těchto případech, zejména tehdy, když maximální povolená délka vazby 
již byla překročena. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031276 - ANAL 032685 

PULKRÁBEK, Zdeněk 

Odpovědnost za citovou újmu v americkém deliktním právu.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 8, s. 388 - 395.  

 Výklad právní úpravy odpovědnosti za citovou újmu v USA a nástin možností takové 
právní ochrany a hledisek, kterými se může řídit. Pojem citová újma. Ochrana 
jednotlivců před neoprávněnými zásahy do jejich zájmové sféry (duševní i fyzické) 
prostřednictvím vypočtení jednotlivých neoprávněných zásahů čili deliktů. 
Odškodnění za tyto újmy, podstata odškodnění a jeho formy. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031275 - ANAL 032684 

RADA, Ivan 

Povaha valné hromady a povinnosti uložené statutárnímu orgánu v souvislosti s jejím 
konáním.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 8, s. 379 - 388.  

 Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti je valná 
hromada. Rozlišení mezi zasedáním valné hromady a valnou hromadou jako 
vrcholným orgánem společnosti. Souhrn povinností statutárního orgánu, které pro něj 
z konání valné hromady vyplývají (svolání, pozvánky, zápis, termín náhradního 
konání, zpráva o podnikatelské činnosti). 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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031266 - ANAL 032675 

RŮŽIČKA, Miroslav 

Domácí násilí - impulsy ze zahraničních trestněprocesních úprav, návrhy de lege 
ferenda pro trestní právo.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 8, s. 223 - 227.  

 V rámci připravované rekodifikace trestního zákona a návrhu novely trestního řádu 
se problematika domácího násilí pomalu dostává z oblasti soukromých problémů do 
oblasti problémů celospolečenských, včetně formulace skutkové podstaty trestných 
činů, na jejichž základě lze projevy domácího násilí postihovat. Vymezení projevu 
domácího násilí. Poznatky ze zahraničních úprav (Slovensko, německo, Nizozemí, 
Rakousko, Velká Británie). Doporučení subkomise rekodifikační komise ministerstva 
spravedlnosti ČR pro trestné činy proti životu, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti a 
návrh rekodifikace trestního zákona. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031274 - ANAL 032683 

RŮŽIČKA, Miroslav 

Výkladová stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství : [Část] 3.  

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 8, s. s. 248 - 251.  

 Právní úprava oprávnění státního zastupitelství vydávat výkladová stanoviska 
hmotněprávní i procesní. Detailně se autor zabývá výkladovými stanovisky k 
trestnému činu podle 147 TrZ, t.j. skutkové podstatě trestného činu neodvedení daně, 
pojistného na sociálním zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Navazuje na čl. z Trestněprávní revue 2002/8 a 2003/2. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031267 - ANAL 032676 

ŘÍHA, Jiří 

Postavení garanta u nepravých omisivních deliktů : 1. část. 

In: Trestněprávní revue. - 2, 2003, č. 8, s. 227 - 233, 1 tab., 1 schéma.  

 Nepravě omisivní delikty, t.j. opomenutím spáchané delikty, které je možno spáchat 
konáním i opomenutím. Příkladem může být plnění povinností policistů, jako garantů 
bezpečnosti, kterým povinnosti vyplývají za zákona. V teorii jsou u nás tyto delikty 
opomíjeny, na rozdíl od zahraničí. Autor přibližuje zahraniční zkušenosti s touto 
problematikou a aplikuje je na naše poměry. 

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

 

031112 - ANAL 032515 

Bodáky k AK.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 8, s. 36 - 37, 5 obr., 2 tab., lit. 4.  

 Dokončení z čísla 7/2003. Charakteristika a popis bodákového nože KCB - M2 z 
NSR, bodákového nože pro samopal Stoner M63 A1 z NSR, čínského dýkového 
sklopného bodáku pro AK 47. Střihací bodáky z bývalé NSR. Parametry bodáku AK. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031113 - ANAL 032516 

Daleko a přesně : 2. díl. Přel. Petr Tůma.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 8, s. 44 - 45, 3 obr., 1 tab.  

 Pokračování z čísla 7/2003. Porovnání dálky ve vakuu a v odporujícím prostředí. 
Závislost dráhy pádu na době letu. Vliv příčného větru. Výpočet rozdělení rychlosti 
větru. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031172 - ANAL 032566 

Daleko a přesně : 3. Část. Přel. Petr Tůma.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 9, s. 44 - 45.  

 Pokračování z čísla 8/2003. Odpor vzduchu. Vliv průřezového zatížení střely. Vliv 
počáteční rychlosti střely. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031110 - ANAL 032513 

HELEBRANT, Martin 

Garand M1. Technická část.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 8, s. 22 - 23, 3 obr.  

Pokračování z čísla 7/2003. Technická část samonabíjecí pušky Garand M1. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031170 - ANAL 032564 

HELEBRANT, Martin 

Garand M1. Technická část.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 9, s. 22 - 23, 3 obr.  
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Pokračování z čísla 8/2003. Technická část samonabíjecí pušky Garand M1. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031203 - ANAL 032581 

LIŠKA, Přemysl 

SIG - PRO pro francouzskou policii.  

In: Střelecká revue. - 35, 2003, č. 9, s. 12 - 13, 2 obr., 2 tab.  

 Charakteristika a popis francouzské pistole SIG - PRO. Příklady policejních sborů, u 
nichž byly zavedeny pistole SIG - Sauer. Technická data pistole SIG Sauer SP 2022 
(SP 2009). 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031111 - ANAL 032514 

Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 8, s. 33, 4 obr.  

Pokračování z čísla 7/2003. Nadpažbí. Nadsazení. Nadstřel. Nadstřelení. Náměr. 
Náměrná. Napínač. Napínáček. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031171 - ANAL 032565 

Malá encyklopedie zbraní s střelectví.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 9, s. 33, 1 obr.  

Pokračování z čísla 8/2003. Nástavec úsťový. Nástřel. Nastřelení. Nastřelování. 
Nástřelka. Nastřílet. Nátah, nátah maximální. Navaja. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031177 - ANAL 032568 

MARGOLIUS, Richard 

Služební brokovnice.  

In: Zbraně a náboje. - 10, 2003, č. 9, s. 25 - 27, 9 obr.  

Vlastnosti brokovnice. Nejpoužívanější brokovnice a jejich ráže. Účinný dostřel. 
Výhody a nevýhody brokovnice. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031101 - ANAL 032511 

ŘEHÁK, Daniel 

Bezhlučná pistole PSS.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 8, s. 16 - 17, 7 obr., 1 tab.  

Charakteristika a popis pistole PSS. Technická data pistole. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031169 - ANAL 032563 

Tlakoměrná hlaveň a zlatý věk Crusheru.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 9, s. 20 - 21, 6 obr.  

Pokračování z čísla 8/2003. Nevýhody crusheru válcového - cylindrického. Závitové 
tlakoměry. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031102 - ANAL 032512 

Vnitřní balistika.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 8, s. 20 - 21, 6 obr., 1 tab.  

Volné pokračování z čísla 7/2003. Informace o deformačních metodách určování 
tlaku vyvolaného v daném prostoru shořením prachové náplně. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031114 - ANAL 032517 

Základní demontáže krátkých palných zbraní - Langenhan Model 3.  

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

Demontáž pistole Langenhan Model 3. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031175 - ANAL 032567 

Základní demontáže krátkých palných zbraní. Kommer Model 3.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 9, s. 54, 4 obr.  

Základní demontáž pistole Kommer Model 3. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031168 - ANAL 032562 

ZKR 551 ve služební Stasi.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 9, s. 18 - 19, 3 obr., 1 tab.  

Speciální zbraně ozbrojených východoněmeckých složek. Základní provedení ZKR 
551. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031205 - ANAL 032583 

JUŘÍČEK, Ludvík 

Balistické chování náhradního materiálu.  

In: Střelecká revue. - 35, 2003, č. 9, s. 32, 2 obr., 1 tab.  

Postřelování želatinových bloků. Podélný řez želatinovým blokem. Kinetická energie 
vybraných pistolových a revolverových střel předaná do želatiny - tabulka. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031204 - ANAL 032582 

MÜLLER, Petr 

Truvelo v České republice?  

In: Střelecká revue. - 35, 2003, č. 9, s. 17 - 21, 12 obr., 1 tab.  

Zbraně z produkce jihoafrické zbrojovky Truvelo Armoury Divisiuon. Odstřelovačky. 
Charakteristika, náboje, doplňkové přístroje. "Pumpa" Neostead: Charakteristika, 
střelivo, výhody. Pistole ADP: Charakteristika, střelivo. Kulovnice. Technická data 
odstřelovačky Truvelo a pistole ADP Mark 2. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

031134 - ANAL 032537 

EHRLICH, Václav - PROŠEK, Miloš 

Po požáru zbyly ze zámku ruiny.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 8, s. 4 - 6, 2 obr., 1 tab.  

Případ nejrozsáhlejšího požáru v roce 2003, který trval plné tři dny. K události došlo v 
zámku obce Zahrádky na Českolipsku. Hasební zásah. Lokalizace požáru. Likvidace 
požáru. Specifika zásahu. Příčina vzniku požáru. Následky požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031143 - ANAL 032544 

FORMER, Fredegar - FORMEROVÁ, Ludmila 

Integrovaný záchranný systém.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 4, s. 5 - 18, 14 obr., 4 tab.  

Bezpečnostní rizika jako významný důvod založení moderního Integrovaného 
záchranného systému (IZS) v ČR. Úvod do analýzy rizik přírodního, antropogenního, 
teroristického a sociálně politického charakteru. Zákon č. 239/2000 Sb., O 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Zákon a státní 
orgány, orgány samosprávy, ostatní právnické a fyzické osoby. Složky IZS. Vybrané 
působnosti, pravomoci, odpovědnosti a povinnosti právnických a fyzických osob 
podle zákona. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031191 - ANAL 032574 

Integrované záchranné systémy.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 9, s. 25.  

Složky integrovaného záchranného systému měly v roce 2000 k  dispozici několik 
komunikačních kanálů. Zkušenosti z povodní na Moravě však ukázaly, že ke 
stoprocentní možnosti komunikace stále ještě něco chybí. Mobilní systémy 
společnosti Eurotel. Kombi SIM karta. Krizové mobilní telefony a současnost. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031135 - ANAL 032538 

MATĚJKA, Jiří 

Mobilní protipovodňové stěny : 2. část.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 8, s. 11 - 13, 13 obr.  

Přehled zařízení, která jsou dostupná v České republice. Mobilní protipovodňové 
ochrany. Gabionové systémy. Technologie protipovodňových velkoobjemových vaků. 
Membránová protipovodňová hrazení. Zahraniční zkušenosti. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031137 - ANAL 032540 

MATOUŠOVÁ, Ingrid 

I záchranář - profesionál je jenom člověk.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 4, s. 2 - 3, 2 obr., lit. 4.  

Problematika záchranářů - profesionálů. Reakce, které vznikají při mimořádných 
událostech, pak mohou mít podobu akutní stresové reakce nebo posttraumatické 
stresové poruchy. Akutní stresové reakce. Posttraumatická stresová porucha.  
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Charakteristika záchranáře. Péče o profesionály. Critical Incident Stress Management 
týmy (CISM). Formy působení CISM týmů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031136 - ANAL 032539 

Organizační struktura a úkoly odboru provozního a správy majetku MV - GŘ HZS 
ČR.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 8, s. 23.  

Úkoly jednotlivých oddělení odboru provozní a správy majetku MV - GŘ HZS ČR. 
Oddělení správy majetku a veřejných zakázek. Oddělení správy nemovitého majetku. 
Oddělení nákupu majetku a služeb. Oddělení provozu a správy objektu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031138 - ANAL 032541 

VEINER, Zdeněk 

Nebezpečné složení vzduchu.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 4, s. 20 - 21, 1 tab.  

Problematika nebezpečného složení vzduchu. Podle složení a charakteru 
nebezpečných látek pak musí být zvolen i správný postup při záchranných pracích. 
Charakteristiky kyslíku, oxidu uhličitého, dusíku, oxidu uhelnatého, vzácných plynů a 
zemního plynu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

031206 - ANAL 032584 

BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín 

Česká republika mezi mlýnskými kameny.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 2, s. 3 - 13, lit. 42.  

Bezpečnostní ohrožení na přelomu tisíciletí. Národní bezpečnostní a obranná politika 
(EBOP). Vojenská oddělování USA a Evropy. Bezpečnost ČR. Zkratky použité v 
textu.  

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031211 - ANAL 032589 

Boj ve městě.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 2, s. 60 - 63.  

Problémy spojené s vojenskými operacemi ve městech. Společná doktrína pro boj ve 
městech. Výcvik a výzbroj. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031209 - ANAL 032587 

DUŠÁTKO, Drahomír 

Určování polohy podle mapy, navigace GPS a souřadnicové systémy.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 2, s. 43 - 45, 2 obr.  

Definice geodetického souřadnicového systému. Souřadnice z topografických map a z 
GPS. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031220 - ANAL 032598 

HŘEBÍČEK, Miroslav 

Operace s účastí ozbrojených sil.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 3, s. 53 - 63, 1 obr., 1 schéma, lit. 18.  

Členění vojenských operací. Bojové operace. Nebojové operace. Speciální, 
informační a psychologické operace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031218 - ANAL 032596 

JANOŠEC, Josef 

Pro bezpečnost a obranu státu.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 3, s. 3 - 14, 1 obr., lit. 5.  

 Nástin postupu k vytváření teoretické základny oboru, který se rodí z empirického 
poznání. Projevy strategických studií v praxi bezpečnosti a obrany státu. Hlavní 
subjekty praxe strategických studií. Procesní a technologický charakter strategických 
studií. Předmět strategických studií. Metody strategických studií. Problematika 
určování klíčových problémů strategického významu pro občana a bezpečnost. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031217 - ANAL 032595 

KONRÁD, Antonín 

Tělovýchovný proces a náčelník tělovýchovy v současné armádě - a jak dál? 
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In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 2, s. 169 - 175, lit. 8.  

Práce vojenského tělocvikáře a oblast služební tělovýchovy v armádě. Pojem 
tělovýchova. Tělovýchovný proces a tělovýchovný systém. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031213 - ANAL 032591 

LASSAK, Werner 

Etika a morálka vojáků reformované Armády České republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 2, s. 89 - 99, lit. 13.  

 Pojem etika, morálka a mravnost. Historie mravnosti. Vojsko a válka v pojetí T. G. 
Masaryka a E. Beneše. Morálka, etika a Československá lidová armáda. Armáda a 
polistopadové změny. Vstup ČR do NATO. Morální hodnoty příslušníků armády 
členských zemí. Závěr k profesní vojenské morálce. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031215 - ANAL 032593 

LÍSKOVÁ, Radka 

Psychologická operace - stabilní součást moderních vojenských operací.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 2, s. 127 - 133, 6 obr.  

Definice psychologických operací. Rozdělení a charakteristika kategorií 
psychologických operací. Plánování psychologických operací. Vedení 
psychologických operací. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031212 - ANAL 032590 

Mají teroristé právo na status válečného zajatce?  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 2, s. 70 - 88, lit. 25.  

Tři hlavní problémy článku: Válečné právo formálně použitelné při vedení 
protiteroristických operací, protiteroristické operace, zajatci. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031214 - ANAL 032592 

MORAVČÍK, Jaroslav 

Informační operace v podmínkách AČR.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 2, s. 121 - 126, 1 obr., 1 tab., lit. 5.  
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Definice a poslání informačních operací. Místo a úloha informačních operací. Síly a 
prostředky AČR k vedení informačních operací. Operace ve výpočetních sítích. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031210 - ANAL 032588 

NASTOUPIL, Josef 

Operační klamání.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 2, s. 46 - 53, lit. 4.  

Historie lsti a klamání. Klamání na různých stupních velení. Plánování operačního 
klamání. Úloha zpravodajství. Metody a prostředky klamání. Informační technologie 
a klamání. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031208 - ANAL 032586 

STRBAČKA, Jan - ENGLICH, Jan - KRÁSNÝ, Antonín 

Operační příprava státního území, minulost, současný stav a perspektiva vývoje.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 2, s. 34 - 42, 1 obr., lit. 35.  

 Fakta a zkušenosti z praktického vývoje operační přípravy státního území na teritoriu 
ČR v nedávné minulosti až po současnost. Zkušenosti z realizace opatření přípravy 
státního území v zahraničí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031207 - ANAL 032585 

TŮMA, Miroslav 

Bezpečnostní výzvy 21. století a potřeba výchovy a vzdělávání v oblastech nešíření 
zbraní hromadného ničení, kontroly zbrojení a odzbrojení.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 2, s. 14 - 22.  

Zpráva generálního tajemníka OSN. Z historie aktivit OSN na podporu výchovy v 
odzbrojovací oblasti. Současné požadavky na výchovu v oblastech odzbrojení a 
nešíření. Objekty výchovy a nezbytnost diferenciace výchovného působení. 
Požadavky na nový formální a neformální studijní plán. Praktická doporučení pro 
výchovu a výcvik. ČR a daná problematika. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031219 - ANAL 032597 

VÍŠEK, Bohuslav 

Orientace na perspektivní obranné technologie.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 3, s. 43 - 52, 1 tab., lit. 3.  

 Strategie NATO pro obranný výzkum a technologie. Orientace obranného výzkumu a 
technologií v NATO. Orientace obranného výzkumu a technologií v západoevropské 
skupině vyzbrojování WEAG. Orientace obranného výzkumu a technologií v ČR. 
Ústav strategických studií. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031216 - ANAL 032594 

VRÁBLÍKOVÁ, Petra 

Teorie motivace a její význam z pohledu dosavadního výkonu.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 2, s. 134 - 138, lit. 4.  

Vymezení problematiky motivace. Potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a ideály jako 
zdroj motivace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031222 - ANAL 032600 

Francouzské Generální ředitelství vnější bezpečnosti.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 3, s. 93 - 96, 1 obr.  

Poslání Generálního ředitelství vnější bezpečnosti (DGSE). Organizace DGSE. 
Personál DGSE. Pracovní odbor. Odbor proti šíření ZHN. Jednotky "Science Action". 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031221 - ANAL 032559 

FRANK, Libor 

Srovnávací analýza vybraných pojmů bezpečnostní terminologie.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 3, s. 64 - 70, lit. 14.  

Analýza pojmů: Bezpečnostní systém (státu, ČR), obranný systém (státu, ČR), 
obranné plánování, plánování obrany státu. Jejich užití v závazných normách 
(zákony), nezávazných dokumentech a vnitrorezortních dokumentech. Závěry a 
doporučení. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031246 - ANAL 032663 

KARÁSEK, Tomáš 

Evropská armáda: realita, projekt, fikce?  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 8, s. 25- 27.  

Proces vytváření Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) a jeho základní 
politické východisko. Projekt Sboru rychlé reakce EU a jeho slabiny. Další 
nadnárodní formace v rámci EU a jejich nasazení. Institucionální struktura EBOP. 
Další vývoj problematiky společných ozbrojených sil EU a nejslabší místa 
dosavadního jejich vývoje (finance a politická vůle). Vztah k NATO. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031158 - ANAL 032559 

SVOBODOVÁ, Kristina - ZELENKA, Robert 

Lichva povolená zákonem.  

In: Týden. - 10, 2003, č. 34, s. 60, 4 obr.  

Problém lichvy. Pojem lichvy dle zákona. Firem zneužívajících naivity a neznalosti 
lidí přibývá. Roční úroky z půjček přes sto procent nejsou výjimkou. Rady pro osoby, 
které si potřebují vypůjčit peníze. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031223 - ANAL 032801 

VRÁBLÍKOVÁ, Petra 

Teorie stimulace a její význam v ovlivňování pracovní motivace a výkonnosti.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 3, s. 97 - 102, lit. 4.  

Základní pojmy teorie stimulace. Význam stimulačních prostředků. Základní 
stimulační prostředky: Hmotná odměna, obsah práce, neformální hodnocení, 
atmosféra pracovní skupiny, pracovní podmínky a režim práce, identifikace s prací, 
profesí a organizací, externí stimulační faktory. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

POLITIKA, POLITOLOGIE 
 

031243 - ANAL 032661 

BÍLKOVÁ, Veronika 

Nové regionální protiteroristické smluvní instrumenty přijaté po 11. září 2001.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 8, s. 15 - 17.  
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Destruktivní síla mezinárodního terorismu jako globální bezpečnostní hrozba. Zájem 
mezinárodního společenství o zdokonalení právního a smluvního rámce boje proti 
terorismu. Meziamerická úmluva proti terorismu z roku 2002 formulovaná na půdě 
Organizace amerických států - vznik, klady, nedostatky. Evropské dokumenty o boji 
proti terorismu - protokol pozměňující evropskou úmluvu o potlačování terorismu 
(2003) - iniciativa Rady Evropy, Skupina GMT (Multidisciplinární skupina pro 
mezinárodní akci proti terorismu). Hlavní body Evropské úmluvy o potlačování 
terorismu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031183 - ANAL 032632 

BUREŠ, Oldřich 

Mírové operace OSN v postbipolárním světě - méně znamená více.  

In: Mezinárodní vztahy. - 2003, č. 3, s. 24 - 43, lit. 42 - 43, 4 tab. 

Základní teoretické přístupy používané ke studiu problematiky mírových operací 
OSN a definování vybraných základních pojmů. Hlavní změny v charakteristice 
ozbrojených konfliktů v postbipolárním světě a analýza reagování mírových operací 
OSN na tyto změny. Základní východiska analytického konceptu rozdílu mezi 
schopnostmi a očekáváním a podrobná analýza problematiky mírových operací OSN. 
V průběhu posledního desetiletí se OSN snažila provádět více mírových operací, než 
byla opravdu schopna. Řešení autor vidí v kvantitativním omezení mírových operací a 
ve zvýšení jejich kvality. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031229 - ANAL 032647 

BYSTŘICKÝ, Jiří - ZBOŘIL, Zdeněk 

Čas války a hranice imunity.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 7, s. 4 - 5.  

Terminologické a funkční vymezení pojmu válka. Proměny způsobu vedení válek - 
nové formy války (tzv. čistá linie) umožněné supertechnologiemi nové doby. 
Delokace času války a hranice imunity - neomezený čas války a setření rozdílu mezi 
bojištěm a zázemím. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031163 - ANAL 032621 

KREJČÍ, Oskar 

Hrozby a rizika mají jména.  

In: Ekonom. - 47, 2003, č. 32, s. 14 - 15.  

Vládní návrh nového konceptu Bezpečnostní strategie ČR pokrývá v zásadě celou 
oblast zajištění stabilní existence státu, ale zároveň nedostatečně vymezuje 
bezpečnostní priority. Nové pojetí bezpečnostních hrozeb je zúžené na hrozby  
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plynoucí z úmyslného jednání. Snížení významu mezinárodního práva. 
Charakteristika bezpečnostní strategie, úloha armády, hospodářská politika a 
zajišťování bezpečnosti. Srovnání s materiálem EU "Bezpečná Evropa v lepším světě" 
, který se soustřeďuje na nové velké bezpečnostní hrozby: mezinárodní terorismus, 
šíření zbraní hromadného ničení, hroucení se států a organizovaná kriminalita.  

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031230 - ANAL 032648 

NOŽINA, Miroslav 

Nová tvář al-Káidy.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 7, s. 6 - 7.  

Činnost zpravodajských a bezpečnostních služeb po 11. září 2001 zpočátku snížila 
operativní možnosti al-Káidy. Ale v průběhu tohoto "oddechového času" 
nejnebezpečnější teroristické seskupení naší doby reorganizovalo svou strukturu a 
přeskupovalo síly. Virtuální organizace, nové způsoby náboru nových členů, 
získávání podpory domácího obyvatelstva, rozšíření "válečného pole" džihádu 
zapojením do národně osvobozeneckých, separatistických a iredentistických 
islámských hnutí v dalších částech světa, včetně Evropy. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031232 - ANAL 032650 

PETR, Michal 

Ozbrojená intervence a mezinárodní právo.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 7, s. 12 - 14.  

Charta OSN o užití síly v mezinárodních vztazích. V souvislosti  s růstem významu 
ochrany základních lidských práv je pak uváděna humanitární intervence jako tzv. 
třetí výjimka z obecného zákazu užití násilí v mezinárodních vztazích. Charakteristika 
všech tří výjimek, které Charta OSN a mezinárodní právo připouštějí: mandát Rady 
bezpečnosti v zájmu zachování mezinárodní bezpečnosti a míru, právo na sebeobranu 
a humanitární intervence. Tu Charta nezná a její obsah je formulován pouze 
doktrinálně. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031231 - ANAL 032649 

POSPÍŠIL, Filip 

Nelegální vývoz zbraní.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 7, s. 10 - 12.  

 Ilegální produkce zbraní a jejich nelegální prodej v ČR. Policejní zásahy proti tomuto 
druhu kriminality. Nejčastější taktika ilegálních obchodníků se zbraněmi. Nedostatky 
současných kontrolních mechanismů. některé konkrétní příklady nelegálního obchodu 
se zbraněmi a odhady jeho celkového objemu, legislativní rámec této problematiky. 
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031233 - ANAL 032651 

ŠMIHULA, Daniel 

Fenomén násilia v medzinárodných vzťahoch na prahu 21. storočia.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 7, s. 17 - 19, lit. 6.  

 Současné mezinárodní právo použití síly a hrozbu silou v mezinárodních vztazích 
zakazuje. Přesto fyzické násilí, především války, z mezinárodních vztahů nezmizelo. 
Reálná politická praxe a názory teoretiků. Malé státy a možnosti jejich obrany. 
Praktické použití síly v mezinárodních vztazích. Současný stav, hegemonie USA a její 
limity. Růst významu Rady bezpečnosti v rámci OSN jako jediné oprávněné autoritě 
na spuštění vojenských násilných akcí.  

CZ - sla: PA: bh/2003 

 

031234 - ANAL 032652 

ZBOŘIL, Zdeněk 

Extremismus a radikalismus.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 7, s. 34 - 35.  

Rec. na : Pravicový extremismus a radikalismus v ČR [monografie] / Miroslav Mareš. 
- Brno : Barristes and Principal, Centrum strategických studií, 2003. - 655 s.. 

 Teoretické a metodologické aspekty politologického výzkumu pravicového 
extremismu a radikalismu. Historický vývoj politických skupin řazených mezi 
pravicově extremistické. Pojetí extremismus a úvahy o předmětu politologického 
výzkumu extremismu a radikalismu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


