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ALKOHOL, DROGY 
 

 

032270 - ANAL 033665 

ADU MIREKU, Samuel 

The Prevalence of Alcohol, Cigarette and Marijuana Use Among Ghanian Senior 
Secondary Students in an Urban Setting [Rozmach užívání alkoholu, cigaret a 
marihuany mezi staršími studenty z městského prostředí v Ghaně].  

In: Journal of Ethnicity in Substance Abuse. - 2, 2003, č. 1, s. 64 - 65.  

 Studie rozmachu užívání cigaret, alkoholu a marihuany u studentů v Acře (Ghana). 
Průzkum ukazuje, že chlapci mají větší tendenci než dívky uvedené drogy alespoň 
vyzkoušet. Zkušenost s cigaretami a marihuanou je úzce spjata se zkušeností s 
alkoholem. Studie ukázala, že rozmach užívání těchto drog je v Ghaně nižší než 
v ostatních afrických státech i v západních společnostech. I přesto je nutná prevence, 
především proto, že v Ghaně mají děti neomezený přístup k cigaretám i alkoholu. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

032421 - ANAL 033874 

Mládež tvrdé drogy opouští, alkoholu pije ale hodně.  

In: Učitelské noviny. - 107, 2004, č. 10, s. 4.  

 Podle nejnovějších informací, klesá počet lidí beroucích tvrdé drogy. Zastavil se také 
pokles věku první zkušenosti s nelegálními drogami. Experimentální a rekreační 
užívání konopných drog z extáze narůstá. Národní strategie protidrogové politiky. Tři 
pilíře strategie. Výdaje z veřejných rozpočtů na prevenci a léčbu. Připravuje se návrh 
na změnu protidrogové legislativy. V oblasti užívání tabáku a alkoholu mezi mládeží 
se situace nemění. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032391 - ANAL 033853 

Návrh pro parlament ČR - Martin H. Škapík a spolupracovníci. Zákon o povinných 
informacích k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky.  

In: Závislosti a my. - 2004, únor, s. 14 - 17.  

 Zákon o povinných informacích k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky. Sankce. Důvodová zpráva. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032437 - ANAL 033890 

Nová stránka v historii konopí.  

In: 100 + 1 ZZ. - 41, 2004, č. 6, s. 16 - 17, 5 obr.  

 Ve Velké Británii přeřadily britské úřady konopí do kategorie C (nejméně 
nebezpečných drog). Botanické údaje. Dvě základní formy konopí: Marihuana a 
hašiš. Historie konopí. Evropa a konopí. Vývoj užívání konopí ve Velké Británii. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032390 - ANAL 033852 

Stanovisko MV ČR a Policie ČR k testování tablet Extáze.  

In: Závislosti a my. - 2004, únor, s. 7 - 11, 1 obr.  

 Stanovisko k testování tablet Extáze. Extáze a její účinky. Orientační testování. 
Extáze v klubech. Závěry s diskusí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032269 - ANAL 033664 

STRYCKER, Lisa A. - DUNCAN, Susan C. - PICKERING, Michael A. 

The Social Context of Alcohol Initiation Among African American and White Youth 
[Společenský kontext seznámení se s alkoholem mezi afro-americkou a bílou 
mládeží.].  

In: Journal of Ethnicity in Substance Abuse. - 2, 2003, č. 1, s. 35 - 42, 2 tab., lit. 13.  

 Studie dokumentuje společenský kontext seznámení se s alkoholem u dětí a 
dospívajících v USA. V průzkumu je zohledněna etnická příslušnost, pohlaví a věk. 
148 respondentů ze 626 dotázaných někdy pilo alkohol. Průměrný věk, kdy s 
alkoholem přišli poprvé do styku je 10 let. Většina respondentů uvedla, že při jejich 
prvním setkání s alkoholem byli jejich rodiče. Z průzkumu vyplynuly značné rozdíly 
mezi dětmi, které začaly pít alkohol před 11 rokem a dětmi, které začaly později. A 
také rozdíly mezi afro-americkými a bílými.  

USA - eng: PA: bš/2004 

 

032271 - ANAL 033666 

YACOUBIAN, George S. 

Exploring the Relationship Between Race and the Use of Cocaine : A Temporal 
Examination of Houston Arrestees [Vztah mezi rasou a užíváním kokainu: Průzkum v 
houstonských věznicích].  

In: Journal of Ethnicity in Substance Abuse. - 2, 2003, č. 1, s. 67 - 83, 6 tab., lit. s. 82 
- 83.  

 Americký zákon proti užívání drog z roku 1996 hodnotí nestejnoměrně užívání 
kokainu v práškové formě a kokainu jako cracku. Tato legislativní úprava 
nepřiměřeně zasahuje minoritu odsouzených pachatelů užívajících crack. Článek  
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popisuje výsledky průzkumu, jehož cílem bylo zjistit souvislosti mezi užíváním 
cracku/práškového kokainu a rasou pachatelů. Průzkum byl proveden na 6732 
odsouzených z věznic v Houstonu. Zjištěno bylo, že crack preferují černí a práškový 
kokain bílí. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

032392 - ANAL 033854 

ZAŠKODNÁ, Helena 

Zkušenosti s drogami u studentů jihočeské univerzity.  

In: Závislosti a my. - 2004, únor, s. 22 - 25, 5 tab., lit. 6.  

 Epidemiologické šetření zaměřené na konzumaci drog u vysokoškoláků. Popis 
výsledků - statistiky. Souhrn a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

032260 - ANAL 033473 

CLARK, Mark 

Victim-Centred Policing: The Shepherd's Solution to Policing in the 21st Century 
[Viktimizace v centru policejní práce jako ideový směr pro 21. století].  

In: Police Journal. - 76, 2003, č. 4, s. 314 - 327, lit. 50.  

 V policejní práci a aktivní prevenci se v 21. století mají více uplatňovat poznatky z 
kriminologie a viktimologie. Zejména při opakované viktimizaci a v místech vysoké 
kriminality je nutné vytvořit účinný systém ochrany a pomoci policie obětem. To 
vyžaduje změny v přístupech policie a ve filozofii její práce. V rámci bezpečnostní 
politiky a ochrany veřejnosti se na pomoci obětem viktimizace musejí podílet i 
veškeré další orgány činné v trestním řízení, sociální pracovníci, výzkum, aj. Definice 
viktimizace podle deklarace VS OSN (z r. 1985). Opatření k realizaci změn a závěr. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

032280 - ANAL 033373 

DRIESSEN, Gerd 

TaFas - mit System gegen Taschendiebe [TaFas - systém potírání kapesních krádeží].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 1, s. 20 - 21, 3 obr.  

 TaFas jako informační systém určený k pátrání po kapesních zlodějích. Zahrnuje 
informace o pachatelích, místech činu, modu operandi, době krádeže apod. Uživateli 
systému je především železniční a pohraniční policie, a to jak v Německu, tak i v  
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Belgii a Nizozemí. Fungování systému, jeho správa a ochrana dat, výsledky. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032332 - ANAL 033481 

ESTRADA, Felipe - NILLSON, Anders 

Exposure to Threatening and Violent Behaviour among Single Mothers [Vystavení se 
ohrožení a násilné chování mezi svobodnými matkami].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 2, s. 168 - 187, 7 tab., lit. 36.  

 Analýza případů, podmínek a příčin viktimizace mezi svobodnými matkami a násilí 
dalších osob. Porovnání vybraných a speciálně sestavených údajů švédských statistik 
a ročních přehledů ULF. Komentáře, závěry. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

032281 - ANAL 033374 

Internetkriminalität - die schwarze Seite www : BKA-Herbsttagung [Internetová 
kriminalita - černá stránka webu. Podzimní zasedání Spolkového kriminálního úřadu].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 1, s. 24 - 25, 1 tab., 1 graf.  

Akce: Internetkriminalität [pracovní zasedání] : BKA-Herbsttagung . Wiesbaden  
(NĚMECKO), 02.12.2003-04.12.2003. BKA.  

 Na tradičním podzimním zasedání BKA se experti z řad policie, justice, hospodářství 
a vědy zabývali problémem počítačové kriminality zneužívající internet. Zatím 
největší vzestup zaznamenala v roce 2001. Spektrum trestné činnosti provozované 
prostřednictvím internetu (dětská pornografie, finanční kriminalita, zneužívání dat, 
softwarové pirátství, komputerové sabotáže, atd.) a jejich pachatelů - 
nejnebezpečnější je zapojení organizované kriminality. Diskrepance mezi zájmy 
trestního stíhání a právem na svobodnou informaci. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032252 - ANAL 033465 

JAGESSAR, J.D.H. - SHERIDAN, L.P. 

Stalking Perceptions and Experiences Across Two Cultures [Vnímání obtěžování ve 
dvou různých kulturách].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 31, 2004, č. 1, s. 97 - 119, 3 tab., lit. 36.  

 Srovnávací analýza výsledků průzkumu mezi britskými a trinidadskými ženami k 
rozdílnostem v nazírání na obtěžování, slídění, dotírání apod. Shodné a rozdílné ve 
vnímání způsobů a úrovní obtěžování. Údaje v tabulkách. Vyhodnocení výsledků a 
komentář. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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032268 - ANAL 033663 

JEDLIČKA, Richard - KLÍMA, Petr 

Aktuální otázky terénní sociálně pedagogické práce s neorganizovanými skupinami 
dětí a mládeže.  

In: Pedagogika. - 54, 2004, č. 1, s. 4 - 18, lit. 40.  

 Problémy sociálně pedagogické práce. Potřeby cílových skupin dětí a mládeže. 
Nároky na pracovníky - odborné i lidské. Vliv na proces socializace. Vztah sociálního 
pracovníka a klienta. Chyby při pedagogické práci. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032334 - ANAL 033483 

LEWIS, Ruth 

Making Justice Work [Zajišťování spravedlnosti].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 2, s. 204 - 224, lit. 42.  

 Z výsledků průzkumu mezi obětmi domácího násilí (134 žen) a pachateli (122) muži. 
Uplatňovaná metoda průzkumu a výběr z otázek a odpovědí. Obecně k problému 
domácího násilí a k orgánům a organizacím řešících případy domácího násilí. 
Nedostatky a náměty na nové přístupy ke snižování případů takového násilí a účinné 
pomoci obětem, zejména v systému policejní a soudní praxe a legislativy.  

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

032335 - ANAL 033484 

LITTLE, Michael - KOGAN, Joseph - BULLOCK, Roger - LAAN, Peter van der 

ISSP: An Experiment in Multi-Systemic Responses to Persistent Young Offenders 
Known to Children's Services [Program ISSP jako jedna z možných vícesystémových 
reakcí na recidivu mladých pachatelů v rámci péče o děti a mladistvé].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 2, s. 225 - 240, 7 tab., lit. 31.  

 ISSP jako systém dohledu, výchovného působení a koordinované péče o delikventní 
mládež ve spolupráci zejména policie, sociálních aj. služeb, orgánů a institucí. 
Aplikace původního nizozemského modelu dohledu a podpory ISSP ve V. Británii. 
Podrobnosti k obsahu. ISSP má 7 hlavních komponentů systematického působení a 3 
základní pravidla pro zařazení mladých delikventů do programu. Perspektivy. 

GBR - eng: PA: bv/2004 
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032257 - ANAL 033470 

MASON, Mark 

Contributory Factors and the Situation of Children during Incidents of Domestic 
Violence: A Snapshot [Spolupůsobící faktory domácího násilí a postavení dětí. 
Časový snímek].  

In: Police Journal. - 76, 2003, č. 4, s. 281 - 288, 3 tab., lit. 10.  

 Analýza domácího násilí, na základě informací od obětí a z policejních hlášení, z 
hlediska účasti dítěte na konfliktu (jako svědek, účastník, zraněný apod.). Rozbor 
statistických údajů. Spolupůsobící faktory; nejčastějším je alkohol (-ismus). Podklady 
z průběhu jednoho roku (duben 1999 až březen 2000). Diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

032325 - ANAL 033480 

WALTERS, Reece 

Criminology and Genetically Modified Food [Kriminologie a geneticky upravené 
potraviny].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 2, s. 151 - 167, lit. 69.  

 Příspěvek k rizikům geneticky upravovaných potravinářských produktů a s tím 
souvisejících dalších oblastí kriminality. Další nebezpečí pro zdraví, nová kriminalita 
související s produkcí, obchodováním a prodejem. Pozitivum v řešení nedostatku 
potravin a hladu. Přístupy a opatření v N. Zélandu. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

032374 - ANAL 033837 

ADAM, Milan 

Jak bylo také možno privatizovat....  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 1, s. 14 - 15, 1 obr.  

 Případ privatizace hotelu, kdy trvalo deset let, než byl vynesen konečný rozsudek 
pachatelům podvodu. Popis případu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032354 - ANAL 033684 

BOJARSKI, Janusz 

The Underground Economy in Poland and Its Control [Šedá ekonomika v Polsku a 
její kontrola].  

In: Journal of Financial Crime. - 11, 2004, č. 3, s. 257 - 259.  

 Obecně o problému šedé ekonomiky v Polsku. Jednorázové zdanění jako,  
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parlamentem schválené řešení, které bylo ústavním soudem označeno za protiústavní. 
Obrázek šedé ekonomiky v Polsku. Legislativní rámec související s touto 
problematikou. Závěr. 

GBR - eng: bš/2004 

 

032353 - ANAL 033683 

BUCKHOFF, Thomas - CLIFTON, James 

Exotic Embezzling: Investigation Off-Book Fraud Schemes [Exotická zpronevěra: 
Prošetřování finančních podvodů s penězi, ještě před jakýmkoliv zaznamenáním 
jejich přijmutí.].  

In: Journal of Financial Crime. - 11, 2004, č. 3, s. 249 - 256, 1 tab., 1 graf, 2 přílohy.  

 Rozdělení finančních podvodů na On-Book - to jsou ty, které jsou zaznamenané v 
účtech a tedy při kontrole dohledatelné. A na Off-Book podvody, to jsou takové, kdy 
příchozí peníze jsou odcizeny ještě před tím,než je zaevidováno jejich přijetí. 
Pachateli jsou většinou zaměstnanci, kteří peníze přijímají. Článek se zabývá Off-
Book podvody - prevencí, historií, typy. 

GBR - eng: PA: bš/2004 

 

032350 - ANAL 033680 

HEMRAJ, Mohammed B. 

Preventing Corporate Scandals [Prevence skandálů korporací].  

In: Journal of Financial Crime. - 11, 2004, č. 3, s. 268 - 276, lit. 68.  

 Článek se,pod vlivem skandálů velkých amerických firem,zabývá tím, kdo má 
odhalovat případné podvody - ředitelé firem nebo auditoři. Co jsou to finanční 
podvody. Situace ve Velké Británii. Prevence a detekce finančních podvodů. Činnost 
auditorů. 

GBR - eng: PA: bš/2004 

 

032355 - ANAL 031933 

HERZOG, Sergio 

The Relationship Between Public Perceptions of Crime Seriousness and Support for 
Plea-Bargaining Practices in Israel : A Factorial-Survey Approach [Představa 
veřejnosti o závažnosti trestného činu a přiznání viny jako polehčující okolnosti v 
Izraeli. Nový přístup na základě průzkumu].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 94, 2003, č. 1, s. 103 - 132, 4 tab., lit. 
72.  

 Vymezení daných pojmů. Existuje vžitý názor, že veřejnost nesouhlasí s tím, aby 
přiznání bylo považováno za polehčující okolnost a aby se stalo důvodem k zmírnění 
trestu. Tato studie však vychází z předpokladu, že tento vžitý názor o veřejnosti je 
zkreslený a je nutno jej přezkoumat. V Izraeli byl proveden rozsáhlý průzkum u 
respondentů, vybraných podle věku, vzdělání, náboženství, sociálních podmínek,  

 8



apod. Byla stanovena stupnice trestných činů podle závažnosti. Výsledky průzkumu, 
diskuze a závěry. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032385 - ANAL 033847 

HOFMANOVÁ, Jiřina 

Trestný čin a možnosti jeho poznání.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 1, s. 47 - 51, 6 schéma.  

 Kriminalisticko - kriminologická analýza průběhu trestného činu (behaviorální 
analýza). Analytický systém ViCLAS. Základní schéma analýzy. Metody 
behaviorální analýzy v evropských policejních sborech. Německý přístup k 
behaviorální analýze. Lektorská činnost v rámci mezinárodní spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032336 - ANAL 033485 

O'DONELL, Ian 

Prison Rape in Context [Znásilňování ve vězení a souvislosti].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 2, s. 241 - 255, lit. 66.  

 Bezpečnost v amerických věznicích a ohrožování vězňů sexuálním aj. násilím. 
Současný stav a hlavní příčiny násilí mezi vězni. Vliv sexuality, drog, rasové 
nesnášenlivosti a skupinového násilí. Kritika časté nečinnosti personálu a vedení 
věznic a nápravných zařízení. Poznatky z V. Británie a závěr. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

032358 - ANAL 033686 

OSBORNE, Denis 

Transparency and Accountability Reconsidered [Opětovné posouzení transparentnosti 
a zodpovědnosti].  

In: Journal of Financial Crime. - 11, 2004, č. 3, s. 292 - 300, lit. 3.  

 Průhlednost a zodpovědnost jsou klíčové body v boji s korupcí. Proč je důležitá 
průhlednost systémů, jak jí docílit a zvýšit. Jak zvětšit zodpovědnost a efektivně jí 
rozdělit mezi pracovníky. Pravidla řízení a jejich míra shody s řešeními navrhovanými 
pro zvýšení transparentnosti a zodpovědnosti v systémech. Kolize transparentnosti a 
soukromí. Kdo z úplatků profituje. 

GBR - eng: PA: bš/2004 
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032337 - ANAL 033486 

PEELO, Moira - FRANCIS, Brian - SOOTHILL, Keith - PEARSON, Jayn - 
ACKERLEY, Elizabeth 

Newspaper Reporting and the Public Construction of Homicide [Sebevraždy. 
Novinové zprávy a interpretace veřejnosti].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 2, s. 256 - 275, 1 obr., 5 tab., lit. 21.  

 Případy vražd aj. násilné, zvláště sexuální kriminality ve V. Británii (Anglii a 
Walesu) v tisku a častý posun v oznámení a výběru těchto tragédií. Následný 
zkreslený pohled veřejnosti, zejména ve vztahu k příčinám, motivaci a průběhu 
události. Článek, na základě analýz statistik, rozebírá hlavní směry zkreslování 
skutečnosti tiskem. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

032357 - ANAL 033685 

PETERSON, Bonita K. 

Education as a New Approach to Fighting Financial Crime in the USA [ Vzdělávání 
jako nový přístup k boji s finanční kriminalitou v USA].  

In: Journal of Financial Crime. - 11, 2004, č. 3, s. 262 - 267, 2 grafy.  

 Boj s finanční kriminalitou v USA. Odhalování finančních podvodů při auditech. 
Výuka studentů je zaměřená na rozpoznávání finančních podvodů tak, aby byli 
budoucí auditoři efektivní. Poučení se z chyb, které dělají auditoři v praxi. 

GBR - eng: bš/2004 

 

032345 - ANAL 031931 

SHARP, T. - SHREVE-NEIGER, A. - FREMOUW, W. - KANE, J. - HUTTON, S. 

Exploring the Psychological and Somatic Impact of Identity Theft [Krádež identity a 
její psychologický a somatický dopad na oběť].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 1, s. 131 - 134, 4 tab., lit. 10.  

 Krádež identity je novou formou finanční kriminality. Spočívá v tom, že pachatel 
použije osobní údaje jiného člověka pro své vlastní nelegální finanční nebo osobní 
zisky. Přehled různých metod pachatelů. Dopad na oběť z lékařského, především 
psychologického hlediska, depresivní stavy, somatické poruchy, apod. Výsledky 
výzkumu a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2004 
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032373 - ANAL 033836 

ŠLESINGER, František 

Pionýrský vedoucí.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 1, s. 11 - 13, 2 obr.  

 Problematika zneužívání dětí. Případ zneužívání dětí pionýrským vedoucím. 
Výslechy nezletilých chlapců. Domovní prohlídky u pachatele. Znalecké posudky z 
oboru zdravotnictví, z odvětví psychiatrie. Rozsudek a výše trestu. Epilog. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032366 - ANAL 030954 

VANĚČEK, Petr 

Seminář k legalizaci výnosů z trestné činnosti.  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 11, s. 7 - 8.  

Akce: Současné problémy praní špinavých peněz [Seminář]. Bratislava 
(SLOVENSKO), 04.09.2003-06.09.2003.  

 Informace o semináři, který pořádala Evropská komise pod názvem "Současné 
problémy praní špinavých peněz" ve dnech 4. - 6. září 2003 v Bratislavě. Cílem 
semináře bylo upozornění na problémy, které boj proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti skrývá. Účastníci byli seznámeni s novými metodami odhalování, 
vyšetřování a usvědčování pachatelů závažné hospodářské trestné činnosti spojené 
zejména se snahou o legalizaci výnosů z prodeje drog, zbraní, odcizených automobilů, 
korupce, rozsáhlých podvodů a z jiných druhů trestné činnosti spojených s vysokými 
zisky. Značná část semináře byla věnována problémům v oblasti dokazování, včetně 
stanovení minimální hranice skutečností, které musejí být prokázány, aby soud mohl 
dospět k odůvodněnému závěru, že zajištěný majetek pochází skutečně z trestné  
činnosti. Dále se přednášející dotkli různě koncipované povinnosti prokazovat 
předchozí trestný čin vedoucí k získání nezákonného prospěchu. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032359 - ANAL 033687 

VARANESE, Mauricio 

Combating Euro Counterfeiting [Boj s paděláním Eura].  

In: Intersec. - 14, 2004, č. 1, s. 18 - 20, 7 obr..  

 Problematiky padělání měny Euro. Ochrana měny Euro proti padělání. Nutnost 
koordinace činnosti a kooperace policií jednotlivých členských zemí EU. Role 
Europolu v boji proti padělání Eura. Místa, kde se bankovky padělají, přeprava 
padělaných bankovek. 

GBR - eng: PA: bš/2004 
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032338 - ANAL 033487 

YAN, Yuk Yee 

Seasonality of Property Crime in Hong Kong [Sezónnost majetkové kriminality v 
Hongkongu].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 2, s. 276 - 283, 1 obr., 6 tab., lit. 35.  

 Analýza pravidelných období výskytu zvýšené kriminality, zejména majetkové 
(krádeže, vloupání, loupeže) v Hongkongu s využitím statistik z let 1991 až 2000. 
Porovnání s četností takovéto aj. kriminality jinde ve světě. Hlediska ročního období, 
převládajícího charakteru počasí a dalších i zdánlivě málo významných faktorů. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

032273 - ANAL 033366 

FRIEDL, Achim - KÜSTER, Paul 

Einsatz luftgestützter Wärmebildgeräte : Sehen bei Nacht ... [Používání technických 
prostředků pro detekci pomocí vzduchem se šířících tepelných vln. Noční vidění].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 48, 2003, č. 6, s. 193 - 198, 12 obr 

 Přístroje pro tzv. noční vidění založené na využití vzduchem šířených tepelných vln. 
Základní technické údaje, možnosti využití policejními jednotkami pro pátrání po 
osobách a věcech, získání přehledu o situaci v silničním provozu při špatných 
světelných podmínkách apod. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032386 - ANAL 033848 

HORN, Alexander 

Možnosti a hranice operativní analýzy případů.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 1, s. 52 - 56, 2 grafy.  

 Operativní analýza případů, jejímž posláním je pomáhat při vyšetřování případů 
závažného sexuálního násilí v Bavorsku. Charakteristika jednotlivých pracovních 
úseků služebny. Vyhodnocení vyhotovených případových analýz oddělení OAP 
Bavorsko. Případy doprovázené analýzami. Pracovní úsek ViCLAS. Vývoj na úrovni 
SRN a Evropy. Výhled. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032377 - ANAL 033840 

HRADECKÝ, Michal 

Fingované znásilnění nezletilé dívky.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 1, s. 22 - 24.  

 Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti uvedené ve zvláštní části trestního 
zákona, v hlavě osmé, patří mezi závažné trestné činy. Do této kategorie patří i trestný 
čin znásilnění. Případ oznámení trestného činu znásilnění dívky mladší 18 let 
neznámým pachatelem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032363 - ANAL 031936 

KEPPLER, V. - WEGENDT, K. - RUDER, H. 

Rekonstruktion eines realen PKW-Fussgänger-Unfalls. : Teil II: Modellbildung und 
Simulation [Rekonstrukce reálného střetnutí chodce s osobním autem. Část 2.: 
Vytvoření modelu a simulace].  

In: Archiv für Kriminologie. - 213, 2004, č. 1-2, s. 41 - 52, 3 obr., 6 tab., lit. 10.  

 Rekonstrukce konkrétního případu dopravní nehody, při které se běžící chodec střetl 
s osobním autem. Pomocí přesného modelu lidské postavy a získaných údajů bylo 
možno vytvořit věrnou rekonstrukci průběhu nehody a porovnat simulaci se 
skutečnými stopami. Variacemi hypotetického scénáře nehody bylo dosaženo shody 
mezi simulací a reálnou nehodou. Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032380 - ANAL 033843 

MATOUŠEK, Vladimír 

Sebevražda oběšením. In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 1, s. 72.  

 Správné ohledání místa činu. Metodika správného postupu na místě sebevražd. Popis 
jednotlivých kroků vyšetřovacích úkonů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032356 - ANAL 031934 

NADJEM, Hadi - BRAUNWARTH, Roland - POLLAK, Stefan 

Zum Verletzungspotential von Softair-Pistolen [Potenciální zranění při použití pistolí 
typu soft-air].  

In: Archiv für Kriminologie. - 213, 2004, č. 1-2, s. 15 - 21, 5 obr., lit. 13.  

 Úvod. Technický popis pistolí typu soft-air. Případ, kdy se osmiletá dívka postřelila 
touto pistolí do hrudníku. Ráže 6 mm. Náboj: plastikové kuličky. Napodobenina 
pistole Glock mod.17. Střely pronikly až do podkožní tkáně. Přestože jsou soft-airové  
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pistole určeny ke hře a jde o repliky jiných typů pistolí, dokazuje uvedený případ, že 
při výstřelu z krátké vzdálenosti může dojít k vážnějším úrazům. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032439 - ANAL 033892 

Pochybnosti okolo otisků prstů.  

In: 100 + 1 ZZ. - 41, 2004, č. 6, s. 29, 1 obr.  

 Pochybnosti otisků prstů. Podpůrné důkazy v podobě otisků prstů mají při procesu 
obvykle výsadní postavení. Snímané otisky se porovnávají s otisky prstů podezřelého 
nebo s databází dříve trestaných osob. Vypracování míry pravděpodobnosti omylu při 
porovnávání otisků prstů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032383 - ANAL 033845 

ŠACHL, Jindřich - ŠACHL, Jindřich - RÁBEK, Vlastimil 

Meze možností znalecké analýzy dopravních nehod.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 1, s. 35 - 37, lit. 2.  

 Řešitelnost střetu protijedoucích dvoustopých vozidel. Důležitost dokumentace stop 
na místě činu. Důležitost dokumentace stop na místě činu. Případy, kdy při kolizi 
protijedoucích vozidel nevzniknou žádné stopy, jsou zcela výjimečné. Problematika 
řešení. K postupu při tzv. dopředném řešení. Použitelnost některých stop. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032375 - ANAL 033838 

TOMEŠ, Zdeněk - ČERVENKA, Vlastimil 

Z uspaného řidiče kamionu pachatel. 

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 1, s. 17 - 19.  

 Popis případu odcizení kamionu i s nákladem. Vyšetřování a objasňování případu. 
Ohledání místa činu. Znalecké posudky z odvětví soudního lékařství, počítačové 
expertizy a z oboru ekonomiky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032378 - ANAL 033841 

VANĚČEK, Václav 

Měření teploty zemřelého a odhad doby smrti na místě činu.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 1, s. 29 - 32, 3 obr.  

 Měření poklesu teploty těla zemřelého je jedním z faktorů, které umožňují odhadnout 
dobu smrti. Změření teploty tělesného jádra. Změření teploty v okolí mrtvoly. 
Henssgeho nomogram. Poznámka recenzenta. Souprava na měření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032362 - ANAL 031935 

WEGENDT, K. - KEPPLER, V. - KRUSE, J. - WEHNER, H.D. 

Rekonstruktion eines realen PKW-Fussgänger-Unfalls : Teil I: Erstellung der 
individuellen digitalen Oberfläche eines Unfallopfers [Rekonstrukce reálného 
střetnutí chodce s osobním autem. Část 1.: Zhotovení individuálního topografického 
obrazu oběti].  

In: Archiv für Kriminologie. - 213, 2004, č. 1-2, s. 32 - 40, 10 obr., lit. 6.  

 Rekonstrukce průběhu dopravní nehody podle získaných údajů o zranění oběti, 
stopách nehody a poškození vozidla. Podle dané dokumentace je možno sestavit 
trojrozměrný a přesný model těla oběti, určit místa střetu s vozidlem a provést 
dynamickou rekonstrukci průběhu nehody pomocí komputerové simulace. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032344 - ANAL 031930 

YOUNG, Myla H. - JUSTICE, Jerald V. - ERDBERG, Philip 

Assault in Prison and Assault in Prison Psychiatric Treatment [ Agresivita jedince ve 
vězení a agresivita jedince ve vězeňském psychiatrickém zařízení].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 1, s. 141 - 149, 6 tab., lit. 22.  

 Psychiatrické vyhodnocení agresivity u 222 náhodně vybraných vězňů. U všech osob 
byla provedena komplexní psychiatrická diagnóza. Analýza rizikových faktorů. V 
závěru je zdůrazněna nutnost vytvořit přesnější kritéria pro tento obor psychiatrie a 
rovněž nová kritéria pro vyhodnocení agresivity jedince, který je ve výkonu trestu. 

USA - eng: PA: jv/2004 
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032324 - ANAL 031929 

ZAMIR, A. - OZ, C. - WOLF, E. - VINOKUROV, A. - GLATTSTEIN, B. 

A Possible Source of Reference DNA from Archived Treated Adhesive Lifters 
[Archivovaný adhezní materiál jako možný zdroj identifikace pomocí DNA].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 1, s. 68 - 70, 1 tab., lit. 11.  

 Během vyšetřování dvojnásobné vraždy zastřelením došlo k záměně dvou adhezních 
materiálů, označujících mrtvá těla. Otázka zněla, jestli je možno vyřešit tuto záměnu 
testem DNA u organických zbytků na adhezních materiálech. Adhezní pásky jsou 
vždy přikládány k střelné ráně. Z organických tkání je možno odhadnout vzdálenost, z 
které bylo vystřeleno. Organické zbytky mohou být někdy jediným svědectvím o 
oběti. V tomto případě byl u nich proveden test zbytků střelného prachu. Archivované 
adhezní materiály mohou být s úspěchem použity u budoucích testů DNA, pokud 
nejsou k dispozici jiné vzorky. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

032387 - ANAL 033849 

BARTOŠOVÁ, Hana 

Policejní akademie ČR na prahu nového roku.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 1, s. 65.  

 Úspěchy policejní akademie v roce 2003. Doktorandský studijní program 
"Bezpečnostně právní" studia. Realizace doktorandského studijního programu. 
Projekt nového bakalářského studijního programu Veřejná správa, studijní obor 
krizový management ve státní správě a územní samosprávě. Personální audit. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032291 - ANAL 033381 

BAUMBACH, Jörg 

Kein Einsatz der Polizei ohne Planung und Entscheidung! : Es ist wie im richtigen 
Leben [Každý zákrok policie musí být naplánován a rozhodnut. Stejně jako v běžném 
životě].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 1, s. 1 - 6, 3 tab.  

 Plánovací a rozhodovací proces jako metoda řešení všech policejních zásahů. Pojem 
a skladba PEP (Planungs- und Entscheigusprozess - Plánovací a rozhodovací proces). 
Průběh a obsah PEP při zásahu a jeho přípravě. Srovnání velícího procesu a PEP. 
Obraz situace jako východisko plánovacího a rozhodovacího procesu. Rozbor situace  
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a její dimenze: taktika, strategie a bezpečnostní, resp. kriminálně politické cíle. Hlavní 
principy přípravy zásahu. Informační zdroje a jejich hranice. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032288 - ANAL 033378 

BRÜNION, Heidi 

Tag und nacht essen : Angepasste Ernährung kann manches leichte machen [Denní a 
noční jídlo. Přizpůsobené stravování může mnohé snadno napravit].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2003, č. 2, s. 14 - 16, 2 obr., 2 příl.  

 Stravování policistů ve službě a problémy s tím spojené. Přitom přizpůsobení stravy 
potřebám výkonu policejního povolání by nemělo být těžkým úkolem. Doporučení 
pro skladbu jídelníčku během denní a noční služby. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032333 - ANAL 033482 

COPE, Nina 

"Intelligence Led Policing or Policing Led Intelligence?" [Policejní práce, odborná 
inteligence a otázka, kdo koho vede].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 2, s. 188 - 203, 1 obr., lit. 32.  

 Problém nedostatků ve využívání kvalifikovaných policejních analytiků a dalších 
pracovníků z řad inteligence v policejní práci. Příčiny a rozbor problému, příklady. 
Nedostatky ve spolupráci a koordinaci činnosti. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

032402 - ANAL 033858 

Etické problémy běžného služebního dne z pohledu vedoucího pracovníka 

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 26, s. 14 - 15, 2 obr.  

Akce: Policie a občanská společnost - vybrané aspekty lidských práv a profesní etiky 
[konference]. Praha (ČR), 06.11.2003-07.11.2003.  

 Dne 6.-7.11.2003 se konalo mezinárodní konference na téma "Policie a občanská 
společnost - vybrané aspekty lidských práv a profesní etiky". Byla přednesena řada 
referátů, námětů, zkušeností z praxe. Etika u policie v Německu. Směrnice pro kvalitu 
a vedení Sekce kriminální policie (ZKB). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032293 - ANAL 033383 

FUNK, Jürgen 

Die Beurteilung der Lage - Basis der Einsatzbewältigung : Von der Information zur 
Entscheidung [Posouzení situace - základ zvládnutí zásahu. Od informace k 
rozhodnutí o zásahu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 1, s. 9 - 13, 3 obr.  

 Součástí každodenní policejní činnosti se musí stát analýza a hodnocení informací o 
dané situaci, na jejichž základě je nutné propracovat plán případného zásahu. Služební 
předpis o povinnosti tento plán vypracovat a hlavní oblasti vypracování tzv. obrazu 
situace, taktiky a strategie zásahu, včetně konkrétních úkolů policistů, pořadí úkonů, 
vyhodnocení vzájemného působení různých faktorů apod. Možné chyby při 
posuzování situace. Metodický návod posuzování situace a rozhodování o možných 
postupech. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032278 - ANAL 033371 

FÜLLGRABE, Uwe 

Eigensicherung als Führungsaufgabe : Die Bedeutung von Realitätstrainings [Vlastní 
bezpečnost především. Význam tzv. reality-tréninku].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 1, s. 12 - 16, lit. 6, 4 obr., 1 tab., 1 text.příl.  

 Rostoucí násilí namířené proti zasahujícím policistům zdůraznil význam výcviku 
policistů formou tzv. reality-tréninku, t.j. ostrému nácviku skutečných situací. 
Zasahující policisté, včetně příslušníků speciálních jednotek, musí více než dříve 
zajišťovat svou vlastní bezpečnost. Mezinárodní spolupráce při výcviku, nezbytná 
opatření a vybavení. Nutnost pravidelnosti tréninku - neprocvičovaná schopnost se 
ztrácí. Obsah reality-tréninku. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032290 - ANAL 033380 

FÜLLGRABE, Uwe 

Eigensicherung als Führungsaufgabe : Provozieren bis zur Einsicht? [Bezpečnost při 
služebním zásahu jako hlavní úkol. Provokovat až na hranici pochopení?].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 2, s. 30 - 33, 3 obr., lit. 9.  

 Výkon policejní služby je rizikové povolání, přesto zejména služebně starší policisté 
mají sklon podceňovat příslušná bezpečnostní opatření a zesměšňují kolegy, kteří je 
zachovávají, nosí např. ochranné vesty apod. Úkolem velitelů je prosadit vědomé 
dbaní na záruky bezpečnosti. Účinnou metodou je tzv. provokativní komunikace, její 
hlavní techniky. Hlavním úkolem je přesvědčit policisty, aby pochopili, že péče o 
vlastní bezpečí a ochranu není projevem slabosti, a vyvrátit takové argumenty jako je 
např. nepohodlí při používání ochranných vest. 
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BRD - ger: PA: bh/2004 

032295 - ANAL 033385 

HALLENBERGER, Frank 

Psychologische Kriseintervention in der Polizei : Hilfe für Polizisten [Psychologická 
krizová intervence v policii. Pomoc pro policisty].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 1, s. 23 - 26, 1 tab.  

 Policisté se často musí vyrovnávat s faktem násilí a jeho důsledky, včetně reakcí 
obětí či pozůstalých. Co je krizová intervence, její poskytování po traumatizujícím 
zážitku (obětem i policistům). Psychologická první pomoc, akutní péče, postupné 
ukončení akutní psychologické pomoci a dlouhodobá péče. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032274 - ANAL 033367 

KIMMERLE, Helmut 

Modernste Hubschrauber für die brandenburgische polizei : Blau/Silber Präsenz nun 
auch in den Luft [Nejmodernější vrtulník pro brandenburskou policii. Modrostříbrný 
dar je už ve vzduchu].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 48, 2003, č. 6, s. 199 - 200, 1 tab., 5 obr.  

 Brandenburská policie obdržela nový typ vrtulníku. Technické údaje, hodnocení 
kvality a možnosti jeho využití. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032279 - ANAL 033372 

NIEBERGALL, Eckhardt 

AMOK - Fachtagung : Polizeitrainer in Deutschland e.V. [AMOK - zasedání 
odborníků. Policejní trenér v Německu].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 1, s. 19, 1 obr.  

 AMOK - program spolupráce policie, záchranných služeb a škol při neutralizaci 
nebezpečných situací na školách, potírání násilí apod. Tzv. PiD týmy (Polizeitrainer 
in Deutschland e.V.) - koncepce jejich práce, výcvik. Zkušenosti podobných týmů z 
USA ze zásahů na školách. Koncepce prevence a potírání násilí na školách (program 
AMOK). 

BRD - ger: PA: bh/2004 
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032294 - ANAL 033384 

NOTKA, Hans Jürgen 

Der Entschluss - Kernstück des Planung- und Entscheidungsprozess für den Einsatz : 
Entschlussfassung - die vergessene Kunst? [Rozhodování - podstata plánovacího a 
rozhodovacího procesu policejního zásahu. Udělat rozhodnutí je zapomenutým 
uměním?].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 1, s. 14 - 18, 1 schéma.  

 Rozhodnutí o služebním zásahu/zákroku a jeho vymezení služebním předpisem. 
Stanovení cíle rozhodnutí, formy rozhodnutí. Umění dobře rozhodnout - 
přizpůsobování se situaci, alternativy, kombinace různých možností. Co musí v 
každém rozhodnutí o zásahu být: hlavní linie zásahu, taktické prostředky, základní 
technickoorganizační prostředky, schéma zásahu, možnost odchylek od určeného 
rozhodnutí. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032258 - ANAL 033471 

SATO, Miki 

Police Recruits' Training and the Socialisation Process : From z Network Perspective 
[Výcvik a socializační proces nastupujících policistů z perspektivy teorie sítí].  

In: Police Journal. - 76, 2003, č. 4, s. 289 - 303, 2 obr., lit. 13.  

 Problém socializace v průběhu zaškolování nových příslušníků policie. Rozdíly mezi 
očekáváním a skutečností, význam přístupu a vztahů ve službě a vliv negativních jevů 
(korupce, kriminalita policistů, narušování etických norem apod.). Příspěvek zkoumá 
vhodné organizační a teoretické nástroje k úspěšné socializaci nováčků. Aplikace 
teorie sítě. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

032287 - ANAL 033377 

SEIDENSPINNER, Rüdiger 

Das wirkliche Leben oder Schichtdienst in der Polizei [Skutečný život, nebo služba na 
směny v policii].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2003, č. 2, s. 10 - 11, lit. 4., 2 obr.  

 Rozpor mezi nároky na výkon služby a možnostmi normálního rodinného života 
policistů. Omezení policisty i v takových běžných věcech, jako je stravování. Průběh 
"běžného dne" policisty. Úsilí policejních odborů o minimalizaci různých negativ 
policejní služby. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

 20



032292 - ANAL 033382 

WALTER, Bernd 

Das Lagebild - wesentliche Grundlage für professionelle Polizeiarbeit : Vom 
Datenfriedhof zum neuen Auswertungsverständnis [Obraz situace - základní 
východisko profesionální policejní práce. Od hřbitova dat k jejich novému 
zhodnocení a porozumění].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 1, s. 6 - 9, 1 schéma.  

 Vytvoření tzv. obrazu situace je předpokladem policejní profesionální práce. 
Vyžaduje pečlivou a podrobnou analýzu všech dostupných informací, včetně analýzy 
rizik. Dříve byly tyto postupy a způsob práce neznámými pojmy, dnes jsou 
vyžadovány služebními předpisy a jsou i podmínkou mezinárodní spolupráce. Okruhy 
otázek, na něž musí analýza odpovědět, předpoklady efektivního zpracování a 
vytváření obrazu situace. Základní postup, zdroje informací, druhy informací, 
vyhodnocení jejich relevantnosti atd. Využití a zhodnocení z hlediska kriminálně 
policejního. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032428 - ANAL 033881 

NOVÁKOVÁ, Radvana 

Východní Čechy z pohledu policie.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 3, s. 7, 1 foto.  

 Nová technika u východočeské policie. Spolupráce východočeské policie s 
veřejností. Projekt EQEM v praxi východočeské policie. Úspěchy a problémy v roce 
2003. Organizační opatření u policie z Východních Čech. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032436 - ANAL 033889 

VANĚK, Jan J. 

O vodě a lidech.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 3, s. 44 - 46, 5 obr.  

 Činnost říční policie. Historie pražský poříčních policistů. Vybavení říční policie. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 

032283 - ANAL 033475 

BARANCOVÁ, Helena 

K pojmu zamestnanec.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 3, s. 244 - 261, lit. 8.  

 Zákoník práce a vymezování pojmu zaměstnanec. Živnostníci, podnikatelé a 
kategorie zaměstnanců. Zvláštní kategorie, problémové kategorie, manažeři, statutární 
orgány, profesionální sportovci, umělci, učni, duchovní služba, dohoda o práci mimo 
pracovní poměr, dětská práce, manžel jako zaměstnanec, aj. Závěr. 

CZ - slo: PA: bv/2004 

 

032305 - ANAL 033395 

BEDNÁŘ, Josef 

Transparentnost zadávání veřejných zakázek.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 2, s. 32 - 33.  

 Schválení nového zákona o veřejných zakázkách, který odráží pravidla platná v EU. 
Změny, které zákon přináší např. v přezkumném řízení. Rozšíření působnosti zákona 
na podnikatele ovládané veřejným zadavatelem a právnické a fyzické osoby 
zadávající veřejnou zakázku na stavební práce, která je více než z poloviny hrazena 
z veřejných prostředků. Nové definování druhů veřejných zakázek a tzv. nadlimitních 
veřejných zakázek. Institut rámcové smlouvy, atd. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032301 - ANAL 033391 

HERZCEG, Jiří 

Meze svobody projevu.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 2, s. 10 - 12.  

 V souvislosti se vstupem ČR do EU vzniká otázka pojetí a obsahu některých 
základních občanských a lidských práv a jejich případného omezování. Svoboda 
projevu jako základní demokratické právo. Ústav ČR a Listina základních práv a 
svobod. Meze svobody projevu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

 22



032282 - ANAL 033474 

HŮLKA, Štěpán 

O potřebě právní dogmatiky ochrany lidských práv v české právní teorii a praxi (na 
příkladu čl. 13 Listiny základních práv a svobod).  

In: Právník. - 143, 2004, č. 3, s. 233 - 243, lit. 41.  

 Lidská práva a systematika a strukturovanost právních úvah na toto téma v ČR. 
Komentář Listiny základních práv a svobod od prof. V. Pavlíčka. Komentář k čl. 13 
Listiny. Výběr z judikatury Ústavního soudu. Prvky z judikatury Evropského soudu 
pro lidská práva a nezbytné prvky právní dogmatiky základních lidských práv. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032276 - ANAL 033369 

Jetzt in Kraft: der EU-Haftbefehl [Evropský zatykač je již v platnosti].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 1, s. 8, 10, 1 obr.  

 Země EU se dohodly v rámci právní pomoci ve věcech trestních na institutu 
evropského zatykače, který by významnou měrou měl posílit potírání závažné 
kriminality a kriminality s mezinárodním prvkem. Výhrady proti evropskému 
zatykači, jeho kritikové i prosazovatelé. Seznam trestných činů, na něž se evropský 
zatykač vztahuje.  

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032306 - ANAL 033396 

JOUZA, Ladislav 

Změny v zákoníku práce : Zákon č. 46/2004 Sb..  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 2, s. 37 - 41.  

 Novelizace zákoníku práce, která měla zharmonizovat pracovní právo s novými 
směrnicemi a nařízeními EU a zároveň i odstranit některé praktické problémy 
(řetězení pracovních poměrů na dobu určitou). Zákaz diskriminace a sexuálního 
obtěžování. Kontrolní úloha Úřadu práce. Konkurenční dohoda. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032266 - ANAL 033661 

Návrhy zákona o soudních znalcích a soudních tlumočnících a doprovodného zákona. 

In: Soudní inženýrství. - 14, 2003, č. 6, s. 1 - 10.  

 Text návrhu zákona o soudních znalcích a soudních tlumočnících a změny 
souvisejících zákonů. 

CZbš/2004 
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032307 - ANAL 033397 

ŘÍČKA, Tomáš - NAHODIL, Tomáš 

Místní referendum - nová právní úprava.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 2, s. 42 - 44.  

 Nový zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a jeho komplexnost. Co je místní 
referendum, osoby oprávněné hlasovat, principy konání místního referenda, předmět 
místního referenda, subjekty oprávněné iniciovat místní referendum, vyhlášení 
výsledků a oznamovací povinnost. Platnost a závaznost rozhodnutí, soudní přezkum, 
postihy. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032298 - ANAL 033388 

SCHEU, Harald Christian 

Suverenita státu v mezinárodním právu.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2004, č. 2, s. 4 - 5.  

 Koncepce suverenity je nedílnou součástí mezinárodního práva a je i předmětem 
obecné právní nauky a státovědy. Vývoj koncepce suverenity v tradičním 
mezinárodním právu a koncepce suverenity v mezinárodním právu současném. 
Suverenita a základní funkce státu v mezinárodním systému. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032285 - ANAL 033375 

SCHWEFLINGHAUS, Wolfgang - DE VOL, Don M. 

Arbeit gegen den Körperrhytmus [Práce v rozporu s tělesným rytmem].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 2, s. 6 - 7, 3 grafy.  

 Ve všech zemích EU pracuje velké množství lidí v rozporu s přirozeným tělesným 
rytmem - zdravotníci, pracovníci chemického průmyslu, zaměstnanci bezpečnostních 
služeb apod. Formy této práce - práce na směny, práce v týdenních cyklech, rotování 
služeb. Průběh denního tělesného rytmu, jeho fyziologická křivka. Důsledky pro 
fyzické i duševní zdraví při porušování přirozeného tělesného rytmu. Některé právní 
úpravy vztahující se k této problematice. Jmenné odkazy: Vol, Don M. De viz De 
Vol, Don M. 

BRD - ger: PA: bh/2004 
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032286 - ANAL 033376 

SCHWEFLINGHAUS, Wolfgang - DE VOL, Don M. 

Empfehlungen zur Schichtplangestaltung [Doporučení k zajišťování plánování směn].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 2, s. 8 - 9, lit. 4.    

Směnný provoz vyžaduje zvláštní opatření, aby bylo co nejméně ohroženo zdraví 
pracovníků. Základní doporučení pro organizaci směnného provozu. Jmenné odkazy: 
Vol, Don M. De viz De Vol, Don M. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032299 - ANAL 033389 

SVOBODA, Pavel 

Mezinárodněprávní subjektivita Společenství a EU.  

In: Mezinárodní právo. - 28, 2004, č. 2, s. 6 - 8.  

 Problém mezinárodní subjektivity EU je problémem především politickým, od něhož 
se odvíjí dnes velmi nepřehledná situace právní. EU je postavena na třech pilířích: na 
stávajících Společenstvích, na dvou politicky citlivých oblastech společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky a na policejní a justiční spolupráci ve věcech trestních. Pojem 
mezinárodněprávní subjektivity obecně. Mezinárodní subjektivita EU a její obsah. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032300 - ANAL 033390 

TESAŘ, Filip 

Kladivo na diplomacii.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 2, s. 8 - 10.  

 Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a podmínky jeho vzniku. 
Cíle tribunálu a jeho poslání. Sílící politické vlivy na činnost a rozhodování ICTY a 
jeho využívání jako mocenského nástroje k urovnání poměrů v bývalé Jugoslávii. 
Úloha USA a NATO a prosazování vlastních cílů. Pozice EU. Ekonomické 
souvislosti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032284 - ANAL 033476 

VLČKOVÁ, Veronika 

Svoboda projevu v USA.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 3, s. 262 - 300, lit. 31.  

 K významu americké Listiny práv (Bill of Rights) a jejích dodatků. Teoretické 
přístupy a doktríny nejvyššího soudu USA. Vztah svobody projevu k ostatním 
právům a svobodám. Formy projevu, mj. Internet. Možnost omezení svobody projevu.  
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Národní bezpečnost a veřejný pořádek, ochrana mravnosti. Ochrana a zajištění 
svobody projevu. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032272 - ANAL 033365 

WILKSEN, Michael 

Der Richtervorbehalt bei freiheitsentziehenden Massnahmen : Beschlüss des BverfG 
vom 15. 05. 2002 [Soudní výhrada prostředků omezujících osobní svobodu. Usnesení 
Spolkového ústavního soudu z 15. května 2002 ].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 48, 2003, č. 6, s. 185 - 187.  

 Historický vývoj institutu osobní svobody. Co je osobní svoboda, její právní pojetí a 
policejní praxe v případě jejího omezování. Co jsou prostředky omezující osobní 
svobodu. Soudní výhrada jako ústavněprávní procesní pojistka proti možnému 
zneužití prostředků omezení osobní svobody. Rozbor usnesení ústavního soudu SRN 
k této problematice (předchozí a současný stav). Problémy policejní praxe (např. 
kontrola požití alkoholu či drogy u řidičů motorových vozidel, problematika 
nelegálních imigrantů apod.). 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032308 - ANAL 033398 

BARTOŇ, Michal 

Ukončení vydávání periodického tisku.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 2, s. 54 - 56.  

 Při hodnocení garancí svobody projevu jsou důležité obsahové limity svobody 
projevu a zároveň i způsob, jakým stát reguluje sdělovací prostředky. V této 
souvislosti jsou základním problémem otázky vzniku a zániku médií. Ukončení 
vydávání podle tiskového zákona, ukončení vydávání ve vazbě na trestní právo, 
ukončení vydávání ve vazbě na živnostenské právo. Některé problematické aspekty 
právní úpravy ukončení vydávání periodického tisku. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032319 - ANAL 034009 

GÁLIKOVÁ 

Pranie špinavých peňazí.  

In: EMP : Časopis o českém, slovenském a evropském právu. - 13, 2004, č. 1, s. 2 - 4, 
lit. 4.  

 Přijetí směrnice Rady EU 91/308/EWS z 10. června 1991 o předcházení používání 
finančních systémů na praní špinavých peněz za účelem ochrany finančních systémů 
v rámci Společenství. Směrnice ES č. 2001/97/ES. Cíl směrnice, její všeobecná  
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ustanovení. Povinnosti členských států vyplývající ze směrnic. Odpovědnost za 
porušení bankovního tajemství. Transpozice Směrnice ES v SR. 

CZ - sla: PA: bh/2004 

 

032320 - ANAL 034010 

GROSSOVÁ, Marie 

Mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek.  

In: EMP : Časopis o českém, slovenském a evropském právu. - 13, 2004, č. 1, s. 5 - 7.  

 Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, který 
upravuje postup orgánů ČR při vymáhání pohledávek (č. 252/2000 Sb.) a návrh 
nového zákona vycházejícího ze Směrnic ES. Předmět úpravy a příslušnost úřadu. 
Informace potřebné k vymáhání pohledávky. Nakládání s informacemi. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032315 - ANAL 034005 

MATES, Pavel 

Novela zákona o Rejstříku trestů.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 2, s. 62 - 63.  

 Novelizace právní úpravy vedení evidence a vydání údajů z informačního systému 
Rejstříku trestů zákonem č. 126/2003 Sb. Základní změny a jejich význam. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032317 - ANAL 034007 

MELZER, Filip 

Důvody kasační stížnosti podle 103 s.ř.s..  

In: Jurisprudence. - 4, 2003, č. 4, s. 13 - 19.  

 Organizace správního soudnictví. Podání kasační stížnosti - přípustnost, náležitosti a 
důvody. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032312 - ANAL 034002 

PIPEK, Jiří 

Mezinárodní trestní soud - k některým aspektům Římského statutu.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 2, s. 39 - 46.  

 Přijetí statutu Mezinárodního trestního soudu - Římský statut - jako vyvrcholení snah 
o stíhání nejzávažnějších zločinů proti zájmům chráněným jako univerzální 
humanitární hodnoty mezinárodního práva. Základní charakteristika Římského  
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statutu. Předmět trestního řízení před Mezinárodním trestním soudem a zásada ne bis 
idem. Obecný pojem trestného činu podle Římského statutu: genocida, zločin proti 
lidskosti, válečné zločiny, zločin agrese. Mezinárodní trestní soud a ČR - vztah, 
problémy ratifikace. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032351 - ANAL 033681 

RAHMDEL, Mansour 

The Ne Bis in Idem Rule in Iranian Criminal Law [Pravidlo Ne Bis in Idem v 
íránském trestním právu].  

In: Journal of Financial Crime. - 11, 2004, č. 3, s. 277 - 281.  

 Pravidlo Ne Bis in Idem - nikdo nesmí být dvakrát trestán za stejnou věc je součástí 
Íránské legislativy od roku 1925. Implementace tohoto pravidla do legislativy po roce 
1991, kdy byla provedena reforma legislativy. Další vývoj. 

GBR - eng: PA: bš/2004 

 

032313 - ANAL 034003 

REPÍK, Bohumil 

Svoboda projevu versus rasismus ve štrasburské judikatuře.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 2, s. 47 - 52.  

 Rozporuplný přístup k tématu svobody projevu v souvislosti s vydáváním tiskovin s 
rasistickým obsahem či podtextem a v souvislosti s rasistickými projevy příslušníků 
extremistických skupin. Svoboda projevu jako jeden z hlavních základů demokracie a 
právo na ochranu před rasovou diskriminací a projevy rasové nenávisti. Odsouzení 
rasismu a rasové nenávisti v Chartě OSN a v dalších dokumentech. Postoj rady 
Evropy a Evropské komise. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Vázanost 
ČR těmito dokumenty a rozhodnutími. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032318 - ANAL 034008 

SLÁMA, Martin 

Zpráva o stavu české justice a návrhy na zlepšení jejího fungování.  

In: Jurisprudence. - 4, 2003, č. 4, s. 8 - 13.  

 Hodnocení stavu české justice před vstupem do EU. Hlavní nedostatky v procesním 
právu a ve vztahu mezi ministerstvem spravedlnosti a českými soudy. Reformní 
návrhy v oblasti trestního práva a v oblasti práva civilního. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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032367 - ANAL 030955 

SVÁČEK, Jan 

Potřebuje naše soudnictví reformu? 

In: Soudce. - 6, 2004, č. 3, s. 2 - 4.  

 Autor seznamuje s možnými kroky směřujícími k zefektivnění našeho soudnictví a 
vyjadřuje názor na to, zda naše soudnictví potřebuje reformu a v jakém smyslu.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032311 - ANAL 034001 

ŠÁMAL, Pavel 

K rozhodování o vazbě a k trvání vazby mladistvého podle zákona o soudnictví ve 
věcech mládeže.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 2, s. 33 - 39.  

 Použití vazby v trestních věcech mladistvých musí být podle nového zákona o 
soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2003 Sb.) opatřením zcela výjimečným. 
Odůvodnění omezení možnosti vzetí mladistvého do vazby. Účel vazby mladistvého a 
možnosti její náhrady jinými prostředky. Vyrozumívání o vzetí do vazby, trvání 
vazby. Nařízení probačního dohledu po propuštění mladistvého z vazby. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032310 - ANAL 033400 

TELEC, Ivo - TŮMA, Pavel 

Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice.  

n: Právní rádce. - 12, 2004, č. 2, příl. 14 s..  

 Shrnutí právní úpravy práva duševního vlastnictví, jeho úpravy v zákonných normách 
a prostředků právní ochrany duševního vlastnictví v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032309 - ANAL 033399 

VANTUCH, Pavel 

Důkazy nutné k obhajobě. In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 2, s. 60 - 64.  

 Úprava dokazování v trestním řádu umožňuje, aby obviněný mohl navrhovat důkazy 
ke své obhajobě v kterékoli fázi trestního řízení. Na tomto právu nemění nic ani výzva 
soudu adresovaná obviněnému, aby soudu včas sdělil návrhy na provedení dalších 
důkazů u hlavního líčení. Právo uvádět důkazy svědčící k obhajobě, právo činit 
návrhy a podávat žádosti, předkládání a provádění důkazů, soudní výzva. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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032314 - ANAL 034004 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

Ke zjišťování výše škody způsobené trestným činem podvodu = Ke zdaňování příjmů 
z neoprávněného podnikání.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 2, s. 53 - 57.  

 Stanovení výše škody způsobené realizací podvodného jednání uzavřením kupní 
smlouvy v podvodném úmyslu. V tomto případě není škodou pouze rozdíl sjednané 
ceny a ceny obžalovaným skutečně zaplacené. Zisky z neoprávněného podnikání, 
které je zakázáno a sankcionováno, nemusejí pocházet z činnosti, která je sama o sobě 
zakázána. Takový příjem je zdanitelný ve smyslu daňových zákonů a jeho zatajení 
nelze posuzovat jako trestný čin zkrácení daně, poplatků či jiné povinné platby. Pokud 
by však příjem pocházel ze zakázané činnosti, nemohl by být zdaněn, neboť by to 
znamenalo legalizaci nekalých zisků. Proto orgány činné v trestním řízení musí 
zjišťovat, zda příjmy obžalovaného nepocházejí z realizace výnosů z trestné činnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032368 - ANAL 030956 

VYKLICKÝ, Jan 

Hmotné zabezpečení soudců.  

In: Soudce. - 6, 2004, č. 3, s. 6 - 9.  

 Důvody průzkumu, který se týkal úrovně příjmu soudců a dalších ústavních činitelů v 
Rumunsku, Rakousku, Slovinsku, Švýcarsku, Německu, Velké Británii, Holandsku, 
Maďarsku, Itálii, Taiwanu a Slovensku. Výsledky průzkumu, ve kterém soudci 
uvedených zemí odpovídali na 4 stejné otázky. Porovnání s hmotným zabezpečením 
českého soudce. Závěr a souvislosti. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032382 - ANAL 030959 

HERCZEG, Jiří 

K pojmu "úvěru" u trestného činu úvěrového podvodu.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 1, s. 2 - 6.  

 K nové právní úpravě trestného činu úvěrového podvodu podle 250b odst. 1 tr.  
zákona. Skutková podstata trestného činu úvěrového podvodu. Porovnání s německou 
právní úpravou. 

CZ - cze: PA: če/2004 
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032414 - ANAL 030961 

JÁNSKÝ, Antonín 

Zamyšlení nad slabinami právní úpravy znalečného.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 1, s. 9 - 14.  

 K novému zákonu o soudních znalcích a soudních tlumočnících, který má platit od r. 
2005. Vyhláškou stanovené konkrétní pohyblivé částky finanční odměny. Kritéria pro 
určení odměny znalce za podání posudku. Podmínky pro zvýšení odměny pro znalce. 
Náhrada nákladů znalcům a tlumočníkům. Provádění vyúčtování a určování 
znalečného.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032394 - ANAL 033491 

KUPKA, Petr 

Doménová jména a poskytování právních služeb na internetu.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 3, s. 18 - 26.  

 Zásady poskytování právních služeb podle českého právního řádu. K nové úpravě 
ohledně reklamy advokátů. Nabízení právních služeb na internetu. Internetové adresy 
a prostředí z hlediska nabízení právních služeb v ČR. Některé další související 
domény. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032381 - ANAL 033844 

LIŠKA, Přemysl 

Velká personální revolveru.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 1, s. 68 - 69.  

 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
Systém funkcí, kvalifikačních předpokladů a hodností. Evropský a světový model. 
Personální audit. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032398 - ANAL 033495 

MANTHEY, Peter 

Problémy právní pomoci v trestních věcech mezi ČR a SRN.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 3, 98 - 101.  

 Z referátu předneseném na Německo-českém advokátním fóru dne 13.9.2003. Výkon 
trestu českých pachatelů (převaděčů) odsouzených soudy v SRN. K rozhodnutí 
Spolkového soudního dvora (ze 14.5.1954, sv 6., s. 138). Dohoda o vydání 
odsouzených osob ze dne 21.3.1993 Rady Evropy, dodatečný protokol a výklad a  
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přístupy německé strany. Výhrady ohledně vydávání pachatelů trestných činů. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032448 - ANAL 033899 

PATOČKA, Jiří 

Ricin opět na scéně bioterorismu.  

In: 112. - 3, 2004, č. 3, s. 25, 1 obr.  

 Používání zvláštního výstražného světla při plnění úkolů, souvisejících s výkonem 
zvláštních povinností, upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 
vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena 
zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplňují zvláštním výstražným světlem 
modré barvy,a vyhláška č. 34/2002 Sb., O technických podmínkách  provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. Zásahové požární 
automobily - úkoly. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032396 - ANAL 033493 

ŠMEHLÍKOVÁ, Renáta 

Evropské právo civilního procesu.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 3, s. 44 - 57.  

 Ke vzniku a vývoji evropského práva civilního procesu. Úmluvy o pravomoci soudů 
a výkonu soudních rozhodnutí v občanskoprávních a obchodních věcech (Bruselská, 
Luganská) a význam následujících smluv (Maastrichtské, Amsterodamské). Cíle 
nařízení Rady č. 1347/2000, č. 1348/2000, č. 1346/2000, č. 1206/2001, č.44/2001, č. 
743/2002 a rozhodnutí č. 2001/470. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032399 - ANAL 030960 

VANĚČEK, Petr 

K provádění důkazů v hlavním líčení.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 1, s. 6 - 9.  

 K dokazování v trestním řízení, povinnosti orgánů činných v trestním řízení. 
Oprávnění k provádění důkazů. Zhodnocení směru zvoleného tvůrci novely trestního 
řádu. 

CZ - cze: PA: če/2004 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

032254 - ANAL 033467 

CLAPP, Wiley 

Premium Ammo Performance [Vysoce výkonné střelivo].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 4, s. 58 - 61, 6 obr.  

 Přehled hlavních amerických výrobců, ráží a druhů střeliva na bázi nových 
technologií do krátkých střelných zbraní. Konstrukce, materiál střel a střeliva pro 
dosažení optimálního účinku v cíli. Produkce ve vhodných kombinacích průrazu a 
ranivého účinku. Použití pro sebeobranu, ve služebních nebo loveckých a sportovních 
zbraních. Informace ke střelivu typu SXT, GDHP, JHP, XTP, PMC, aj. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

032255 - ANAL 033468 

CLAPP, Wiley 

Shooting The GAP [Střelba se střelivem GAP].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 4, s. 74 - 77, 10 obr.  

 Nový model rakouské pistole Glock (G37 v ráži .45 GAP) má vyplnit mezeru mezi 
rážemi 9 mm a .40 S&W a ráží .45 ACP. Kratší náboj GAP to umožňuje bez 
výrazných konstrukčních změn. Porovnání, úpravy a popis modelu G37 se střelivem 
GAP. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

032329 - ANAL 033670 

FENCL, Jiří 

Odstřelovačka SV-98.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 3, s. 28, 2 obr., 1 tab.  

 Popis a hodnocení samonabíjecí odstřelovací pušky SV-98, která je nástupkyní 
odstřelovaček SVD-Dragonov a SVDS. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032256 - ANAL 033469 

JOHNSON, Dan C. 

The Vision Thing [Věc vidění].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 4, s. 78 - 81, 7 obr.  

 Druhy, konstrukce a úpravy mířidel (mechanických, optických, kombinovaných) z  
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hlediska účelu použití zbraně, přesnosti zamíření a efektivnosti střelby. Některé další 
příslušenství a pomůcky, úpravy brýlí, apod. Další podmínky pro přesné zamíření. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

032328 - ANAL 033669 

KLOZÍK, Pavel 

SIG-Sauer P226 SL.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 3, s. 6 - 7, 6 obr.  

 Popis pistolí P226 SL ráže 9mm Luger. Střelecký test, rozborka. Oba modely jsou 
vhodné ke služebnímu použití. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032341 - ANAL 033674 

KLOZÍK, Pavel 

S and W 627 Performance Center.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 3, s. 10 - 11, 6 obr., 1 tab.  

 Popis revolveru Smith and Wesson model 627 Performance Center. Střelecký test 
tohoto revolveru. Jeho levnější variantu model 28 Highway Patrolman používali 
američtí policisté několik desítek let. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032327 - ANAL 033668 

MALIMÁNEK, Václav 

Univerzální klíč.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 3, s. 22.  

 Způsoby otevírání dveří, typy dveří. Vyrážecí náboj speciál - technika použití, 
účinnost. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032253 - ANAL 033466 

MILLER, Payton 

FN Patrol Bolt Rifle [Opakovací puška FN Patrol Bolt Rifle].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 4, s.52 - 53, 5 obr.  

 Popis a některé konstrukční prvky opakovací pušky s klasickým pákovým otočným 
uzamykáním fy FNH USA Inc. Bez pevných mířidel, s dvoudílným uložením  
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Picatinny pro zaměřovací dalekohled (např. 30mm Leupold LPS 2.5-10X). 
Specifikace a vlastnosti zbraně. Střelivo ráže  

USA - eng: PA: bv/2004 

 

032342 - ANAL 033675 

MÜLLER, Petr 

Střelba za roh na izraelský způsob.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 3, s. 8 - 9.  

 Vynález izraelské armády Corner Shot - "výstřel za roh" - zařízení pro střelbu za roh. 
Jeho vývoj, charakteristika, využití. Postoj izraelské armády k tomuto vynálezu. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032340 - ANAL 033673 

Produkce zbraní v USA.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 3, s. 14 - 14, 2 obr., 9 tab.  

 USA jako největší producent zbraní ve světovém měřítku. Statistické údaje o výrobě 
zbraní v USA v roce 2001. Pistole a revolvery, dlouhé zbraně. Export. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032331 - ANAL 033672 

Viking MP-446 ve vytrvalostním testu na 5000 výstřelů.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 3, s. 16 - 17, 2 obr.  

 Výsledky testu ruské pistole Viking MP-446, který byl proveden ve Finsku. Detailní 
popis zbraně. Střelba, rozptyl, zpětný ráz. 

Hodnocení zbraně. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032326 - ANAL 033667 

VISINGR, Lukáš 

Elektromagnetické pulsní bomby.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 3, s. 23 - 24, 3 obr.  

 Princip fungování elektromagnetické pulsní bomby (EMP). Způsoby dopravy na cíl, 
možné cíle EMP. Ochrana proti EMP. 
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032263 - ANAL 033658 

FENCL, Jiří 

Polská armádní pistole WIST-94.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 3, s. 10 - 13, 13 obr., 1 tab.  

 Historie vzniku, současnost, funkce, kvality a detailní popis armádní samonabíjecí 
pistole WIST-94. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032264 - ANAL 033659 

KNEUBUEHL, Beat 

Balistická ochrana 3.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 3, s. 44 - 45, 2 tab., 3 grafy.  

 Pokračování z čísla 2/2004. Míra ohrožení u dlouhých palných zbraní. Dvě hlavní 
třídy ohrožení. Průstřel a zástřel. Pokračování příště. 

CZ - cze: bš/2004 

 

032262 - ANAL 033657 

Současné pistole CZ.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 3, s. 6 - 7, 11 obr.  

 Průřez aktuální nabídkou České zbrojovky Uherský Brod. Stručné představení 
pistolí: CZ 92, Subkompakt CZ 2075 RAMI, CZ 40 B, CZ 40 P, CZ 75, D Compact, 
CZ75 SP-01 Tactical, CZ 75 SP-01, CZ 83 P.A. RUBBER. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032265 - ANAL 033660 

Základní demontáže krátkých palných zbraní.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 3, s. 54.  

 Demontáž pistole Nagant vz. 1895 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032261 - ANAL 033656 

Žádné kompromisy: Česká zbrojovka Uherský Brod o dodávce pistolí pro PČR.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 3, s. 5, 4 obr.  

 Shrnutí nejpodstatnějšího ze zprávy vedoucího výzkumu a vývoje České zbrojovky 
Uherský Brod. Nové pistole pro polici ČR. Kvalita, podmínky dodávky, bezpečnost, 
záruka. 

CZ - cze: bš/2004 
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CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

032441 - ANAL 033894 

HOTOVÝ, Gustav 

Ostrava zaznamenala zásadní zlom.  

In: 112. - 3, 2004, č. 3, s. 14 - 15, 2 obr. 

 Sraz záchranářů kynologů z různých organizací z celé republiky, aby podle 
novelizovaného předpisu MV - Generálního ředitelství HZS ČR absolvovali 
jednotnou atestaci. Průběh cvičení. Závěr – vyhodnocení cvičení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032450 - ANAL 033901 

KMOCH, Vladislav 

Záchrana ze stísněných prostor.  

In: 112. - 3, 2004, č. 3, s. 28, 1 obr. 

 Zásah v uzavřeném prostoru. Klíčem úspěchu je příprava. Příprava začíná před 
nehodou a měla by zahrnovat: Posouzení obecných rizik, zpracování registru 
uzavřených nebo rizikových prostorů, zhodnocení speciálního vybavení, výcvik 
hasičů v používání tohoto vybavení. Práce v průmyslových zařízeních nebo ve 
stokách. Stísněné prostory. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032445 - ANAL 033897 

KOTINSKÝ, Petr 

Stanoviště dekontaminace techniky.  

In: 112. - 3, 2004, č. 3, s. 20 - 21, 4 obr. 

 Dekontaminace techniky představuje speciální činnost, zahrnující soubor metod, 
postupů a prostředků k odstranění kontaminace na bezpečnou úroveň, nebo i jeho 
likvidaci (kromě radioaktivních látek). Nové koncepční řešení. Stanoviště 
dekontaminace techniky. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032420 - ANAL 033873 

KÖNIGSMARK, Miloš 

Požár historické vily.  

In: 112. - 3, 2004, č. 3, s. 6, 1 obr. 

 Popis případu požáru vily. Průzkum místa zásahu. Likvidace požáru. Negativní vlivy. 
Příčiny vzniku požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032443 - ANAL 033896 

Metodika zpracování krizových plánů dle paragrafu 15 a paragrafu 16 Nařízení vlády 
č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb..  

In: 112. - 3, 2004, č. 3, příloha. 

 Text Metodiky zpracování krizových plánů dle paragrafu 15 a paragrafu 16 Nařízení 
vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032446 - ANAL 033898 

PROCHÁZKOVÁ, Dana 

Metodický pokyn hodnocení rizik.  

In: 112. - 3, 2004, č. 3, s. 22 - 23. 

 Analýza a hodnocení rizik. Slouží pro potřeby řízení a tvoří podklady pro 
rozhodovací proces. Základní metody pro stanovení rizik. Počítačová podpora a 
softwarové produkty. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032442 - ANAL 033895 

SILVEY, Martina 

Konference NATO o ochraně civilního obyvatelstva.  

In: 112. - 3, 2004, č. 3, s. 18 - 19. 

Akce: Opatření k ochraně civilního obyvatelstva proti novým rizikům, plynoucím z 
možného zneužití chemických, biologických, radiologických a nukleárních prostředků 
[konference]. Trondheim (NORSKO), 28.01.2004 -30.01.2004. 

 Dne 28.-30.1.2004 se konala v norském Trondheimu konference o ochraně civilního 
obyvatelstva. Prioritní úkoly. Zbraně hromadného ničení. Konference probíhala v 
šesti pracovních skupinách, kde se projednala řada důležitých témat. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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