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ALKOHOL, DROGY 
 

032565 - ANAL 033720 

AARONS, Gregory A. - MAC CABE, Kristen - GEARITY, James - HOUGH, 
Richard L. 

Ethnic Variation in the Prevalence of Substance Use Disorders in Youth Sectors of 
Care [Etnická různorodost v četnosti závislosti na drogách v ústavech péče o 
mladistvé].  

In: Journal of Ethnicity in Substance Abuse. - 2, 2003, č. 3, s. 59 - 81, 5 tab., 2 grafy, 
lit. s. 78 - 81. 

 Průzkum mezi 936 mladistvými, kteří navštěvují nějaké zařízení pro péči o mladistvé 
(drogová centra, centra péče o duševní zdraví, zařízeních. Afroameričané mají 
mnohem menší tendence k závislosti na drogách než Američané kavkazského původu. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

032566 - ANAL 033721 

DAY, Carolyn - ROSS, Joanne - DOLAN, Kate 

Characteristics of Aborginial Injecting Drug Users in Sydney, Australia : Prison 
History, Hepatitis C Status and Drug Treatment Experiences [Charakteristika 
Aboridžinejců, kteří užívají drogy injekčně: Historie uvěznění, status žloutenky typu 
C a zkušenosti s drogovou péčí].  

In: Journal of Ethnicity in Substance Abuse. - 2, 2003, č. 3, s. 51 - 58, 2 tab. lit. s. 57 - 
58. 

Sydney Cílem studie je zjistit jestli existují rozdíly mezi Australany aboriginského 
původu a ostatními Australany v užívání drog injekčně. Zkoumána byla také závislost 
z hlediska pohlaví, předchozích pobytů ve vězení a nakažení žloutenkou typu C. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

032544 - ANAL 033703 

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana 

Nástin historie právní úpravy drogových trestných činů na historickém území Čech, 
Moravy a Slezka = Historical Outline of Legislative Arrangements Concerning Drug-
Related Criminal Offences in the Historical Premises of Bohemia, Moravia and 
Slesia.  

In: Adiktologie. - 1, 2001, č. 1, s. 14 - 21. 

 Stručný přehled právní úpravy tzv. drogových trestných činů, tj. činů týkajících se 
nedovoleného nakládání, výroby, držení a šíření omamných a psychotropních látek, 
které byly nebo jsou účinné na území ČR. 

CZ - cze, eng: PA: bš/2004 
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032545 - ANAL 033704 

KRÁLÍKOVÁ, E. 

Závislost na tabáku a možnosti léčby.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 100, 2004, č. 1, s. 13 - 18. 

 Nové postupy léčby závislosti na tabáku. Behaviorální a farmaceutická léčba. Nové 
léky a vakcíny. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032564 - ANAL 033719 

LÓPEZ-VIETS, Vanessa C. - AARONS, Gregory A. - ELLINGSTAD, Timothy P. - 
BROWN, Sandra A. 

Race and Ethnic Differences in Attempts to Cut Down or Quit Substance Use in a 
High School Sample [Rasové a etnické rozdíly při pokusech omezit nebo přestat 
užívat drogy].  

In: Journal of Ethnicity in Substance Abuse. - 2, 2003, č. 3, s. 83 - 103, 3 tab., lit. s. 
101 - 103. 

 Průzkum mezi 3756 studenty high school, který zjišťoval rasové a etnické rozdíly v 
užívání drog, alkoholu a cigaret. Žádné výrazné rozdíly zjištěny nebyly. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

032480 - ANAL 034011 

MAREŠOVÁ, Alena 

Drogová kriminalita - výsledky analýzy vybraných trestních spisů.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, únor, s. 4 - 7. 

 Analýza trestních spisů a dalších materiálů o drogové kriminalitě. Trestná činnost 
spojená s mezinárodním nelegálním obchodem s drogami (pašované zásilky, pohyb 
drog mezi státy, skupiny a organizace tento pohyb organizující a na něm se podílející, 
kurýři, zisky, trestněprávní úpravy apod.). Trestná činnost spojená s výrobou a 
distribucí drog na našem území a převážně prováděná občany ČR nebo cizinci 
dlouhodobě pobývajícími na našem území. Kriminalita uživatelů nelegálních drog. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032532 - ANAL 033691 

MILOVSKÝ, Michal - BROŽA, Jiří - ŠŤASTNÁ, Lenka 

Analýza systému koordinace a řízení krajské protidrogové politiky = Regional drug 
policy coordination and management system analysis.  

In: Adiktologie. - 3, 2003, č. 2, s. 70 - 89, 3 obr., lit. 14. 
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 Stav regionální koordinace protidrogové politiky v ČR se vznikem krajů. Popis 
náplně práce krajského protidrogového koordinátora. Systém koordinace protidrogové 
politiky na vertikální i horizontální úrovni. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032543 - ANAL 033702 

MORAVČÍK, Viktor - ZÁBRANSKÝ, Tomáš 

Prevalenční odhad problémových uživatelů drog v ČR – syntéza dostupných dat = 
Estimating of Prevalence of Problem Users in the Czech Republic - Synthesis of 
Available Data.  

In: Adiktologie. - 1, 2001, č. 1, s. 22 - 42, 9 tab., 1 obr. 

 Prevalenční odhad problémových uživatelů drog v ČR v roce 2000 dosahuje 30000-
45000 osob. 18000-27000 uživatelů pervitinu 12000-18000 uživatelů heroinu. Což je 
4,9-7,4 na 1000 obyvatel, tedy hodnota srovnatelná s průměrem v EU. Metody 
prevalenčního odhadu. 

CZ - cze, eng: PA: bš/2004 

 

032484 - ANAL 034015 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav - ZIMA, Tomáš 

Alkohol - studenti : Poškození poznávacích funkcí a neprospěch českých studentů.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, únor, s. 23 - 24, 1 tab. 

 Vysoké dávky alkoholu mohou poškozovat kognitivní funkce. Výsledky některých 
výzkumů o poruchách paměti v souvislosti s požíváním alkoholu. Situace mezi 
středoškoláky, vliv alkoholu na zhoršování školního prospěchu apod. Rizika trvalého 
a nevratného poškození se zvyšují s kombinací alkoholu s konopím, benzodiazepamy 
a těkavými látkami. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032533 - ANAL 033692 

POPOV, Petr 

Metadonová substituční léčba v České republice = Methadone Maintenance 
Treatment in the Czech Republic.  

In: Adiktologie. - 2, 2002, č. 1, s. 24 - 31, lit. 18. 

 Popis toho, co předcházelo zavedení metadonové substituční léčby v České 
republice. Jaká je situace a možnosti dnes. 

CZ - cze: PA: bš/2004 
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032563 - ANAL 033718 

SEGURA, Yvette L. 

The Importance of Peers in Alcohol Use Among Latino Adolescent : The Role of 
Alcohol Expectancies and Acculturation [Důležitost vyrovnání se vrstevníkům při 
užívání alkoholu mezi dospívajícími latinskoamerického původu: Role očekávání a 
přizpůsobování se jiné kuluře].  

In: Journal of Ethnicity in Substance Abuse. - 2, 2003, č. 3, s. 31 - 49, 4 tab., lit. s. 46 
- 49. 

 Průzkum mezi 115 dospívajícími latinskoamerického původu. Zkoumány byly pocity 
respondentů i jejich předpoklady o pocitech vrstevníků, týkající se očekávaných 
účinků alkoholu. Ukázalo se, že přizpůsobování se jiné kultuře nemá vliv na pití 
alkoholu u dospívajících. Vrstevníci mají, jak se předpokládalo, na pití alkoholu velký 
vliv. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

032531 - ANAL 033690 

VOBOŘIL, Jindřich 

Gender differencies - ženy jako zvláštní skupina zasluhující pozornost - review 
anglicky psané literatury = Gender differencies: woman as special group deserving 
attention - review of english literature.  

In: Adiktologie. - 2, 2002, č. 1, s. 32 - 39, lit. 15. 

 Problematika pohlaví v oblasti drogových služeb. Kompilace z dostupné zahraniční 
literatury. Nástin problematiky v širším kontextu. Postavení ženy v této oblasti. 
Potřeba zavedení jiného přístupu k ženám. Potřeba změn. 

CZ - cze: bš/2004 

 

032571 - ANAL 033724 

YEE LEE, Mo - LAW, Phyllis F.M. - EO, Eunjoo 

Perception of Substance Use Problems in Asian American Communities by Chinese, 
Indian, Korean, and Vietnamese Populations [Vnímání problémů spojených s 
užíváním drog v asijsko-amerických komunitách u Číňanů, Indů, Korejců, a 
Vietnamců].  

In: Journal of Ethnicity in Substance Abuse. - 2, 2003, č. 3, s. 1 - 29, 5 tab. lit. s. 27 - 
29. 

 Průzkum 425 Američanů asijského původu. Respondenti prokázali relativně nízkou 
potřebu pít alkohol nebo brát drogy. Proto jako skupina nepovažují problémy s 
užíváním drog za vážné. Jako metody prevence by preferovali osobní zdroje před 
profesionální péčí nebo formálními programy péče. 

USA - eng: PA: bš/2004 
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032534 - ANAL 033693 

ZIKMUNDOVÁ, M. - WEISS, Petr 

Komerční sex a riziko HIV.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 100, 2004, č. 2, s. 78 - 83. 

 Rizikové faktory sexuálního chování prostitutek z hlediska možné infekce HIV. 
Viktimizace prostitutek. Netradiční sexuální praktiky. Užívání drog. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032475 - ANAL 033912 

ZÝKA, Jaromír 

Stručně a měkce k některým tvrdostem marihuany (aneb: Jak moc je 

marihuana "měkká" a neškodná?).  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 1, s. 15 - 17. 

 Problematika marihuany. Kouření konopných drog. Marihuana a zdraví. Konopí a 
závislost. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032621 - ANAL 034070 

Neues system zum Nachweis von Drogenmissbrauch : Von Marihuana bis Ecstasy 
[Nový systém pro dokazování zneužívání drog. Od marihuany k extázi].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 49, 2004, č. 2, s. 63 - 64, 2 obr.  

 V rámci boje proti užívání drog v silniční dopravě (celoevropský projekt ROSITA) 
využívá německá policie nový systém testů, který umožňuje identifikovat celkem šest 
základních substancí přítomných v drogách a poskytnout tak téměř okamžitý důkaz 
požití drogy. Základní údaje o testu a způsobu jeho použití. Test je založen na analýze 
slin, celá procedura trvá cca 16 minut a je velmi spolehlivá. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032645 - ANAL 034092 

Než se napijete.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 16, s. 14.  

 Vyvinutí jednoduchého testu na zjišťování přítomnosti tří druhů narkotik, která 
pachatelé (zejména sexuální kriminality) používají k omámení obětí a zároveň i 
způsobují častou ztrátu paměti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

032476 - ANAL 031938 

BILLINGSLEA, William 

Illicit Cigarette Trafficking and the Funding of Terrorism [Nezákonný obchod s 
cigaretami a financování teroristických skupin].  

In: Police Chief. - 70, 2004, č. 2, s. 49 - 54, 5 obr., lit. 5.  

 Nejznámější teroristické skupiny provádějí nezákonný obchod s cigaretami a tím 
získávají finanční prostředky pro svou činnost, tzn. pro nákup zbraní, trhavin apod. 
Spolupracují s organizovanými skupinami na celém světě již od poloviny 90.let. 
Přehled hlavních teroristických skupin a jejich zapojení do obchodu s cigaretami v 
Evropě, na Středním východě, v USA. Nejčastěji používané metody tohoto 
obchodování. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032493 - ANAL 034022 

BLAŽEK, Petr 

Smyčka se utahuje.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 11, s. 22 - 23.  

 Problematika potírání legalizace příjmů z trestné činnosti v ČR - novela zákona proti 
praní špinavých peněz a návrh trestního zákoníku. Spojitost zisků z trestné činnosti 
s financováním terorismu. Činnost Finančně analytického útvaru MF. Stanovisko 
Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032559 - ANAL 033714 

BRAME, Robert - BUSHWAY, Sharon D. - PATERNOSTER, Raymond 

Examining the prevalence of criminal desistance [Prognózování ukončování trestné 
činnosti].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 2, s. 423 - 448, 2 tab., 1 graf.  

 Teoretický rámec prognózování skoncovávání s trestnou činností. Kriminální historie 
jedinců a její vliv na ukončení trestné činnosti. Další faktory, které skoncování 
ovlivňují. Různé přístupy ke zkoumání této problematiky. Vlastní průzkum. 

USA - eng: PA: bš/2004 
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032452 - ANAL 033903 

DOUBRAVA, Lukáš 

Šikana je onemocnění skupiny. V určité fázi by ji měl šetřit odborník 

In: Učitelské noviny. - 107, 2004, č. 11, s. 17 - 19, 2 obr.  

 Zásadním předělem ve vývoji boje proti šikaně mezi žáky na školách byl metodický 
pokyn ministra školství z roku 2000. Je to jediná oficiální kodifikace termínu šikana v 
ČR. Charakteristika šikanování. Šikana zasahuje v trestním řízení do několika 
paragrafů. Chybí databáze šikany. Pět stádií šikany. Schéma strategických kroků. 
Pohovor s agresory. Šikana a policie. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032453 - ANAL 033904 

DOUBRAVA, Lukáš 

Učitelé jsou šikanováni, ale neví se o tom.  

In: Učitelské noviny. - 107, 2004, č. 11, s. 15 - 16, 1 obr.  

 Šikanování učitelů na školách. Případy nevhodného chování žáků vůči učiteli. 
Nezájem o výuku učitelů. Objevují se výhružky a vydírání učitelů. Slovní urážky. 
Projevy agrese. Závěr. Nejzávažnější případy napadení učitele či vychovatele v ČR.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032459 - ANAL 033498 

ENGELS, Rutger C.M.E. - LUIJPERS, Eric - LANDSHEER, Johannes - MEEUS, 
Wim 

A Longitudinal Study of Relations Between Attitudes and Delinquent Behavior in 
Adolescents [Průběžná studie souvislostí mezi myšlením a názory dospívajících a 
jejich delikventním chováním].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 31, 2004, č. 2, s. 244 - 260, 2 obr., 2 tab., lit. 25.  

 Přehled výsledků průběžné studie souvislostí mezi názory a myšlením adolescentů a 
jejich delikvencí a kriminálním chováním. Studie vychází z předchozích prací a 
výsledků vlastního průzkumu mezi 550 adolescenty (3krát v období 6 let). Změny 
chování. Komentář a strukturální modely. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

032478 - ANAL 031939 

FANTINO, Julian 

Crime Prevention: Are We Missing the Mark? [Prevence kriminality. Jdeme 
nesprávným směrem?].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 3, s. 22 - 25.  
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V současné době vzniká nutnost vytvořit novou koncepci prevence kriminality a 
zvláště terorismu. Situace před několika lety byla zcela odlišná od současné reality. 
Spolupráce policie s občany a iniciativa občanů hraje velkou roli, ale tento aspekt byl 
často podceňován jak veřejností tak policií. Atmosféra po 11.září 2001 a nová 
strategie prevence kriminality. Mezinárodní asociace náčelníků policie (IACP) a její 
úloha v novém systému. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032557 - ANAL 033713 

FARRINGTON, David P. 

Develop mental and life-course criminology : Key theoretical and empirical issues - 
The 2002 Sutherlan Award address [Vývojová kriminologie: Klíčové teoretické a 
empirické části - Udělení ceny Sutherland award 2002].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 2, s. 221 - 255, 1 graf.  

 Článek se zabývá vývojovou kriminologií, vysvětlením jejích základních teorií. 
Popisuje empirická zjištění, která některé teorie zpochybňují. Autor popisuje vlastní 
teorii vývojové kriminologie i teorie dalších významných vědců a přináší jejich 
porovnání. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

032458 - ANAL 033497 

HAAPASALO, Jaana - MOILANEN, Juha 

Official and Self-Reported Childhood Abuse and Adult Crime of Young Offenders 
[Zneužívání v dětství podle oficiálních a podle vlastních údajů a kriminalita mladých 
pachatelů].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 31, 2004, č. 2, 127 - 149, 5 tab., 2 příl., lit. 36.  

 Práce vychází z výpovědí průzkumného vzorku 89 mladých vězňů a z úředních 
záznamů. Porovnává tyto údaje z hlediska viktimizace v dětství u těchto odsouzených. 
Násilná a nenásilná kriminalita a sklony k násilné kriminalitě mladých pachatelů 
fyzicky týraných v dětství. Přehledy. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

032483 - ANAL 034014 

Internet, mobily, erotika a naše děti : Ze zdrojů ČTK a denního tisku 

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, únor, s. 20 - 23.  

 Rizika zneužívání dětí prostřednictvím internetu nebo mobilních telefonů - zejména 
pornografie, sexuální zneužívání. Růst zájmu o dětskou pornografii. Preventivní 
kroky EU, podpora nevládních aktivit. Iniciativa britských mobilních operátorů, která 
zamezuje přístupu dětí k erotickým linkám, pornografii apod. Zajištění tzv. 
bezpečného internetu pro děti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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032457 - ANAL 033907 

KARABEC, Zdeněk 

Mezinárodní aspekty boje proti organizovanému zločinu.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 1, s. 3 - 19, lit. 11.  

 Přehled o hlavních opatřeních proti organizovanému zločinu ze strany světových a 
evropských společenství. Základním mezinárodním dokumentem je Úmluva OSN 
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a dodatkové Protokoly k této Úmluvě. 
Mezinárodní dokumenty přinášejí širokou škálu prostředků doporučovaných v boji 
proti organizovanému zločinu a vytvářejí prostor pro efektivní mezinárodní 
spolupráci. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032473 - ANAL 033910 

PALOVČÍKOVÁ, Geraldina 

Kulaté stoly k domácímu násilí.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 13, 2004, č. 1, s. 25 - 29, 1 obr.  

 Modelový mezioborový projekt k vytvoření právního rámce a metodických postupů 
pro zavedení interdisciplinárních týmů, spojujících zdravotní, sociální a policejní 
pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí se stal prvním krokem ke 
zpracovávání koncepce a zavedení systému mezioborové spolupráce směřující k 
eliminaci násilí na ženách v ČR. Cíl projektu. Dílčí cíle projektu. Tématické okruhy. 
Legislativní opatření. Návrhy na metodická opatření. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032455 - ANAL 033906 

SADOVSKÝ, Dalibor - SUCHÁNEK, Jaroslav 

Platební karty a možnosti jejich zneužití.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 1, s. 20 - 29, lit. 6.  

 Problematika zneužívání platebních karet. Charakteristika platební karty vydávané 
různými emitenty, ale splňují požadavky kladené mezinárodními normami na 
velikost, tvar a provedení karet. Způsoby zneužívání platebních karet, počínaje 
způsoby primitivními až po velmi kvalifikované zásahy do elektronických údajů 
zakódovaných v elektronickém médiu platebních karet. Popis různých způsobů a 
provedení podvodů s platebními kartami. Nové trendy v oblasti platebních karet, které 
by měly zabránit nebo ztížit možnosti jejich zneužívání. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032472 - ANAL 033909 

VITOUŠOVÁ, Markéta 

Sociální situace obětí trestné činnosti v ČR.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 13, 2004, č. 1, s. 12 - 16.  

 Zlepšení situace obětí trestných činů v České republice. V západní Evropě existuje 
několik fungujících modelů služeb obětem trestných činů. Dotazníková šetření BKB k 
této problematice. Charakteristika skupiny respondentů. Konkrétní otázky a odpovědi. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032456 - ANAL 033496 

WHITE, Jacquelyn W. - SMITH, Paige Hall 

Sexual Assault Perpetration and Reperpetration: From Adolescence to Young 
Adulthood [Sexuální násilí adolescentů a mládeže. Pachatelství a recidiva].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 31, 2004, č. 2, s. 182 - 202, 4 tab., lit. 36.  

 Z výsledků průběžné studie zaměřené na souvislosti viktimizace v dětství a 
sexuálního násilného chování v pozdějším věku. Vyšší následná rizikovost v období 
středoškolských studií u chlapců v dětství fyzicky trestaných, pohlavně zneužívaných, 
a také svědků domácího násilí. Rizikovost násilného chování na vysokých školách. 
Přehledy výsledků. Diskuze, závěry a doporučení. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

032583 - ANAL 031948 

HIRT, Kathleen 

Schwarzarbeit [Práce načerno].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 2, s. 116 - 124, 4 tab., lit. 22.  

 Současný stav tohoto problému v Německu. Rozsah neoprávněného podnikání a 
počet nelegálně zaměstnaných pracovníků podle odhadu statistického úřadu. V roce 
2003 činila celková škoda 370 miliard euro. Výhody neoprávněného podnikání, 
motivace pro pachatele. Přehled zákonů z minulých let. Nový zákon, platný od 
1.1.2004. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032638 - ANAL 034087 

PREUSS, Winfried 

Europol: keine Falschgeldentwarnung [Europol: falšování peněz - neodvolávat 
pohotovost ] ; Das Gespräch führte: Marion Tetzner.  
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In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 4, s. 12 - 13.  

 Prevence a potírání padělání eurobankovek jako hlavní úkol specializovaného 
pracoviště Europolu. Koncepce boje proti falšování peněz, mezinárodní spolupráce, 
očekávaný vývoj po rozšíření EU na východ. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

 

KRIMINALISTIKA,  SOUDNÍ VĚDY  
 
 

032605 - ANAL 031957 

BABEL, Bernwald - TATSCHNER, Thomas - PATZELT, Dieter 

Suizidale Intoxikation mit Buflomedil [Sebevražedná intoxikace buflomedilem].  

In: Archiv für Kriminologie. - 213, 2004, č. 3-4, s. 108 - 113, 2 tab., lit. 19.  

 Sebevražda mladé ženy předávkováním buflomedilu, který se též používá jako 
léčivo. Smrt nastala po 17 hodinách, již po převozu do nemocnice. Výsledky měření 
koncentrace buflomedilu v tělních tekutinách (krev, mozkomíšní mok, žluč, moč). 
Výsledky pitvy a histologického vyšetření. Nápadná anémie vnitřních orgánů je 
připisována vazodilatačnímu účinku léčiva na periferní cévy. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032582 - ANAL 031947 

BURRATH, Steffi 

Gesichtsweichteilrekonstruktionen im LKA Sachsen-Anhalt [Rekonstrukce měkkých 
částí obličeje v zemském kriminálním úřadu v Sachsen-Anhalt]. 

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 2, s. 101 - 103, 1 obr.  

 Za posledních 5 let došlo v Německu k 228 případům, kdy nebyla určena totožnost 
mrtvého, což má samozřejmě negativní dopad na míru objasněnosti vražd. Při 
identifikaci je zvláště důležitá rekonstrukce měkkých částí obličeje. Spolkové země si 
nyní vychovávají vlastní odborníky, kteří se v r.2002 zúčastnili také intenzívního 
kursu FBI na akademii v Quanticu (Virginia). V článku je uveden stručný program 
kursu FBI, hlavní zásady postupu rekonstrukce obličeje a úkoly, které nyní čekají jak 
na odborníky v soudním lékařství tak na příslušníky německé policie. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032620 - ANAL 034069 

BUSCH, Christoph - DAUM, Henning 

Biometrie - Sachstand und Ausblick [Biometrie, současný stav a přehled jejího 
vývoje].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 49, 2004, č. 2, s. 52 - 55, lit. 12, slovníček teorie.  
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 Snahy o jednoznačnou identifikaci a ověření totožnosti osob v dějinách. Převratnost 
daktyloskopie jako v podstatě biometrické metody. Co vlastně biometrie je, její 
využití v praxi: kontroly vstupů, vstupní a jiné karty, biometrické metody používané 
pohraniční policií a při policejním pátrání apod. právní úpravy biometrie v Německu, 
ochrana dat a informační identifikační systémy. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032606 - ANAL 031958 

FALK, J. - RIEPERT, T. - IFFLAND, R. - ROTHSCHILD, M.A. 

Tod infolge ungewöhnlicher Lage des Körpers [Smrt způsobená neobvyklou polohou 
těla].  

In: Archiv für Kriminologie. - 213, 2004, č. 3-4, s. 102 - 107, 1 obr., lit. 13.  

 29letá žena byla nalezena ve svém bytě mrtva, tělo v neobvyklé poloze na barové 
stoličce. Maximální retroflexe těla v bederní oblasti, hlava visící dolů, ruce a nohy se 
lehce dotýkaly podlahy. Hypostáza v předloktí a v holeni odpovídala poloze těla. 
Žádné známky zásahu cizí osoby. Pitva ukázala překrvení vnitřních orgánů, plicní a 
mozkový edém. Obsah alkoholu 3,40 promile v krvi a 4,43 promile v moči. Diskuze o 
průběhu nehody a příčinách smrti. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032602 - ANAL 031955 

FALLER-MARQUARDT, Maria - BRAUNWARTH, Roland 

Suizidaler Mundschuss mit Gummischrot [Sebevražedný výstřel do úst gumovými 
broky].  

In: Archiv für Kriminologie. - 213, 2004, č. 3-4, s. 76 - 83, 5 obr., lit. 15.  

 Zbraně a munice, určené k sebeobraně, nezpůsobí vážná zranění při střelbě z dálky. 
Při střelbě zblízka a kontaktních výstřelech mohou však způsobit i smrtelná zranění. 
Případ 54letého muže, který tímto druhem zbraně spáchal sebevraždu výstřelem do 
úst. Technický popis pistole, zranění a balistické zkoušky. Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032584 - ANAL 030991 

FARTUŠNYJ, A.F. - GERASIMENKO, A.I. - ŠEVČENKO, V.V. - FARTUŠNAJA, 
E.A. 

K sudebno-medicinskoj ocenke rezul'tatov chimiko-toksikologičeskogo issledovanija 
krovi na alkogol' [Soudně-lékařské hodnocení výsledků chemicko-toxikologického 
zkoumání alkoholu v krvi].  

In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 45, 2002, č. 6, s. 35 - 38, 3 tab.  

 Článek se věnuje expertize alkoholové intoxikace, zejména otázkám endogenní, 
fyziologické a absolutně smrtelné úrovni etanolu při různých stupních alkoholové 
intoxikace. Tabulky uvádějí dávky a koncentrace absolutního etanolu v krvi při  
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alkoholové intoxikaci, výsledky zkoumání koncentrací absolutního etanolu v krvi a 
moči mrtvol v období let 1997 - 2001 a soudně-lékařské hodnocení výsledků 
chemicko-toxikologického zkoumání etanolu v krvi. Závěry. 

RUS - rus: PA: če/2004 

 

032640 - ANAL 031959 

HUANG, Min - YINON, Jehuda - SIGMAN, Michael E. 

Forensic Identification of Dyes Extracted from Textile Fibers by Liquid 
Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS) [Soudní identifikace barviv získaných 
z textilních vláken kombinací chromatografické a spektrografické metody (LC-MS)].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 2, s. 238 - 249, 7 obr., 3 tab., lit. 22.  

 Autoři dokazují užitečnost metody LC-MS v porovnání s dalšími metodami. Bylo 
analyzováno 22 různých druhů barviv získaných z textilních vláken. Přehled 
výsledků. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032603 - ANAL 031956 

PADOSCH, S.A. - SCHMIDT, P.H. - ROTHSCHILD, M.A. - MADEA, B. 

Multiple einzeitige Tötungsdelikte - forensische und kriminologische Aspekte 
[Případy několikanásobného zabití. Soudní a kriminologické aspekty].  

In: Archiv für Kriminologie. - 213, 2004, č. 3-4, s. 92 - 101, 3 tab., lit. 14.  

 Analýza sedmnácti výše uvedených případů z období 1985 - 1990. Celkem 22 
pachatelů (21 mužů, 1 žena, průměrný věk 33 let) a 45 obětí (21 mužů, 24 žen, 
průměrný věk 35 let). Sociální vztahy mezi pachatelem a obětí. Většina zabití byla 
spáchána v bytě oběti, resp. ve společném bytě. Nejčastější motivy činu a způsoby 
provedení. U pěti pachatelů byla uznána nepříčetnost nebo snížená odpovědnost za 
vlastní jednání (endogenní psychóza, případně vliv alkoholu). Právní zhodnocení 
případů (vražda, zabití, zranění se smrtelným následkem). 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032454 - ANAL 033905 

RAK, Roman - SEIGOVÁ, Danka - STRAUS, Jiří 

Identifikace osoby na základě tvaru ucha a jeho otisků - 1.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 1, s. 30 - 41, 5 obr., lit. 16.  

 Základní terminologické pojmy, názvosloví a metody identifikace osob podle ucha. 
Historický úvod. Možnosti využití stop ucha v kriminalistické identifikaci. Rozbor 
relativnosti stop ucha, která je dána mechanismem vzniku stopy a vnějších podmínek. 
Anatomie a morfologie ucha. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032585 - ANAL 031949 

RINIO, Carsten 

Identifizierung unbekannter Toter mittels DNA-Analyse [Identifikace neznámých 
mrtvých těl pomocí analýzy DNA].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 3, s. 187 - 189, lit. 18.  

 Změny dosavadních zákonů a právních předpisů dávají větší pravomoc soudním 
expertům při identifikaci mrtvých těl pomocí analýzy DNA. Tím se identifikace 
urychlí, vyjasní se některé právně sporné body a vyhoví se požadavkům kriminalistů, 
kteří se těchto změn již dlouho dožadují. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032643 - ANAL 034090 

ROLL, Holger - NISSE, Reingard 

Ein Lehrstuhl für Kriminalistik wäre optimal [Katedra kriminalistiky by byla 
optimálním řešením] ; Das Gespräch führt Marion Tetzner.  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 4, s. 19, 21.  

 Členové Německé kriminalistické společnosti o činnosti a cílech sdružení a optimální 
variantě výuky kriminalistiky na vysokých školách univerzitního typu. Kriminalistika 
jako věda a význam zavedení vysokoškolské výuky kriminalistiky pro praxi. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032642 - ANAL 031960 

ROUGÉ-MAILLART, C. - TELMON, N. - RISSECH, C. - ROUGÉ, D. 

The Determination of Male Adult Age at Death by Central and Posterior Coxal 
Analysis - A Preliminary Study [Určení věku dospělého muže v době úmrtí analýzou 
centrální a zadní kyčle. Přípravná studie].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 2, s. 208 - 214, 10 obr., lit. 10.  

 Z hlediska kriminalistiky je pánev většinou nejlépe zachovaná část kostry. Zde 
popsaná metoda určování věku využívá kloubní jamku, acetabulum, centrální element 
pánve. Kombinací několika metod, včetně metody Lovejoyovy, dospěli autoři k 
pozoruhodným výsledkům, které mohou být efektivně využity v soudním lékařství při 
určování věku identifikovaných osob. 

USA - eng: PA: jv/2004 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 
032625 - ANAL 034074 

BAUMBACH, Jörg 

Einsatzkonception : Kompliziert formuliert - selten genutzt? [ Koncepce policejního 
zásahu. Komplikovaně formulovat zřídka vede k úspěchu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 2, s. 2 - 4, 1 schéma.  

 Jednou ze základních policejních činností je vypracování koncepce policejního 
zásahu. Služební předpisy a PEP (Planungs- und Entscheidungsprozess = Plánovací a 
rozhodovací proces) o koncepci zásahu, její struktuře a obsahu. Plánování, 
rozhodování, taktika, prostředky. Důraz na součinnost a kooperaci policejních složek i 
zasahujících policistů. Stanovení cílů, případných rizik, bezpečnosti a strategie 
zásahu. Koncepce a její užití v policejní praxi. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032627 - ANAL 034076 

BRÜHL, Thomas 

Der Befehl : Klassisch und unverzichtbar! [Rozkaz. Stále platný a nepostradatelný].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 2, s. 8 - 10.  

 Policejní rozkaz jako klasický a nepostradatelný prostředek velení a policejní taktiky. 
Služební předpis PDV 100 o policejním rozkazu. Místo rozkazu v PEP (Plánovací a 
rozhodovací proces). Členění rozkazu, základní zásady jeho tvorby. Zvláštní rozkazy 
pro mimořádné policejní zásahy - klasickým příkladem jsou policejní opatření a 
zásahy při fotbalových zápasech Bundesligy. Právní 

aspekty. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032556 - ANAL 033712 

COHEN, Jacqueline 

Estimating Intervention Effects in Varying Risk Settings : Do police Raids Reduce 
Illegal Drug Dealing at nuisance bars? [Odhad následků intervence v různých 
rizikových prostředích: Redukují policejní zásahy ilegální distribuci drog v barech?].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 2, s. 257 - 294.  

 Průzkum efektivnosti policejních zásahů v barech. Četnost zásahů, doba trvání, 
charakteristiky osob navštěvujících bary. Výsledky ukazují, že zásahy potlačují 
distribuci drog, ale jen v období, kdy jsou prováděny kontroly. V období klidu se 
distribuční síť opět obnovuje. 

USA - eng: PA: bš/2004 
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032485 - ANAL 031940 

COLLINGWOOD, Thomas R. - HOFFMAN, Robert - SMITH, Jay 

Underlying Physical Fitness Factors for Performing Police Officer Physical Tasks 
[Nejdůležitější faktory fyzické zdatnosti pro vykonávání fyzicky náročných 
policejních úkolů].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 3, s. 32 - 37, 2 tab., lit. 3.  

 Důležitost fyzické zdatnosti zřejmě nikdo nepopírá, ale existují spory, jak intenzívní 
by měl být tento trénink a jak by měla vypadat kritéria hodnocení fyzické 
připravenosti. Přehled hlavních požadavků na fyzickou zdatnost. Metodika a analýza 
testů zdatnosti. Výcvik a simulace kritických situací. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032549 - ANAL 031942 

COUTTS, Larry M. - SCHNEIDER, Frank W. 

Police officer performance appraisal systems: how good they are? [ Systémy 
hodnocení služební výkonnosti policistů. Jsou tyto systémy dobré?].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 27, 
2004, č. 1, s. 67 - 81, 5 tab., lit. 43.  

 Průzkum byl proveden v 15 kanadských policejních úřadech. Všeobecně byly tyto 
systémy hodnocení posouzeny jako neefektivní a nedostačující. Policejní pracovníci 
mají málo možností podílet se na vypracování a vývoji těchto systémů, nedostávají 
pravidelné informace a hodnocení se často provádí podle osobních vlastností, ne 
podle služebního výkonu. Systémy hodnocení nevedou k zlepšení policejní činnosti, 
ani k účinným organizačním změnám. Diskuse a závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2004 

 

032550 - ANAL 031943 

DAVIS, R.C. - ORTIZ, C.W. - GILINSKIY, Y. - YLESSEVA, I. - BRILLER, V. 

A cross-national comparison of citizen perceptions of the police in New York City 
and St Petersburg, Russia [Vztah občanů k polici v New Yorku a v Petrohradě. 
Srovnávací studie].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategy and Management. - 27, 
2004, č. 1, s. 22 - 36, 3 tab., 1 obr., lit. 42.  

 Analýza výsledků výše uvedeného průzkumu v Petrohradě a v New Yorku. 
Dobrovolný a nedobrovolný kontakt občanů s policií. Názory občanů na efektivitu 
policejní práce. V Petrohradě se častěji stává, že policista zastaví občana a vyzve ho, 
aby se legitimoval, v New Yorku se zase občané častěji obracejí na policii se žádostí o  
pomoc. Efektivita policejní práce je hodnocena příznivěji v New Yorku. V obou 
městech asi polovina respondentů věří, že policie zneužívá své pravomoci. Závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2004 
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032628 - ANAL 034077 

GEHRKE, Max 

Die Einsatznachbereitung : Eisatznachbereitung als Führungsaufgabe [Dodatečné 
vysvětlení a vyhodnocení zásahu. Vyhodnocení jako úkol pro velení].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 2, s. 10 - 13.  

 Základní postup při přípravě zásahu je dán služebním předpisem PDV 100. Důležitou 
součástí taktiky a strategie zásahu je i jeho vyhodnocení. které je zároveň pokladem 
pro přípravu dalšího zásahu. Odpovědnost za provedení analýzy a vyhodnocení. 
Některé tzv. zvláštní podněty - nařízení BAO (Besondere Anordnung). Metody a 
postup. Správné využití poznatků pro policejní praxi. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032527 - ANAL 034052 

MURCK, Manfred 

Zentralisierung als "Königsweg" der Sicherheitsbehörden? : Anmerkungen zu 
aktuellen sicherheitspolitischen Probleme [Centralizace jako "královská cesta" 
bezpečnostní policie? Poznámky k aktuálním bezpečnostněpolitickým problémům].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 3, s. 31 - 32.  

 Bezpečnostní rizika mezinárodního, zejména islamistického, terorismu si vyžádala 
změnu koncepce a strategie bezpečnostní politiky. Nad aktuálními otázkami této 
problematiky se v Německu rozvinula obsáhlá diskuse o tendencích a efektivitě 
dosavadních postupů prevence a potírání terorismu, resp. bezpečnostních hrozeb a 
rizik. Okruhy jednotlivých témat a téze - autor zdůrazňuje potřebu centralizovaného 
koncepčního řešení, formuluje základní úkoly policie, zabývá se i některými 
problémy, které boj proti terorismu přináší, systematickými změnami, které jsou 
nezbytné k optimalizaci působení bezpečnostních struktur. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032528 - ANAL 031941 

PARKER, Ann L. - MOHR, Philip B. - WILSON, Carlene 

Attitudinal and personality predictors of diversionary behavior by police [Faktory 
ovlivňující rozdílný přístup policie k různým delikventům].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 27, 
2004, č. 1, s. 9 - 21, 1 tab., lit. 36.  

 Změny justičního systému pro mladistvé v Austrálii. Postoj policie k mladistvým 
delikventům. Průzkum proveden u 201 policistů. Rozdílný přístup policie k 
mladistvým a dospělým. Diskuse a závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2004 
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032526 - ANAL 034051 

PENZEL, Thomas 

Schlafen im besonderen Rhythmus [Spánek ve zvláštním režimu].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 3, s. 12 - 14.  

 Směnný provoz a životní rytmus. Zdravotní rizika porušování přirozeného 
spánkového ryemu a způsoby, jak tato rizika vyloučit nebo alespoň omezit. Nebezpečí 
návyku na uspávací prostředky. Spánková hygiena a její základní pravidla. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032524 - ANAL 034049 

RŮŽIČKA, Josef 

Vysoká škola psovodů : [Část] 15: Pouštění - střežení - eskorta.  

In: Pes - přítel člověka. - 49, 2004, č. 3, s. 26 - 28, 6 fot.  

 Výcvikové postupy při nácviku některých služebních policejních zákroků - odvolání 
psa, pouštění zadržené osoby, znehybnění, zastavení, střežení při osobní prohlídce 
zadržované osoby, eskorta zadržené osoby. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032629 - ANAL 034078 

SCHMIDT, Peter 

Einsatzvorbereitung und Motivation : Hätte ich das doch vorherr gewusst [Příprava 
zásahu a motivace. To bych přece měl umět!].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 2, s. 13 - 15.  

 Podceňování předpřípravy a vlastní přípravy zásahu, spoléhání na praktické 
zkušenosti, to vše je v rozporu s úspěšností zásahu. Předpoklady úspěšnosti zásahu při 
zachování maximální bezpečnosti všech účastníků, včetně zasahujících policistů. 
Důležitost přesných informací předávaných jak jednotlivcům tak celému týmu. Měly 
by informovat o místu, čase, taktice a prostředcích zásahu, úloze a místu každého 
jednotlivce i celého týmu jako celku. Úloha velení. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032624 - ANAL 034073 

STRUBE, Bernhard 

Unfallrisiko Kleintransporter - Empfehlungen des Verkehrsgerichtstags 2004 [Riziko 
nehod malých nákladních automobilů - doporučení ze zasedání dopravního soudu v 
roce 2004].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 49, 2004, č. 2, s. 68 - 69, 1 tab., 2 grafy.  

 Rozmach přepravy nákladů malými vozidly (třída B) v silniční dopravě a rostoucí 
nehodovost těchto vozidel vyvolaly zájem pojistitelů o šetření příčin dopravních  
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nehod. Výzkum upozornil na hlavní rizikové faktory : rychlost vozidla, únava řidiče a 
usnutí za volantem, přetížení vozidla nebo špatně uložený náklad, stabilita vozidla. 
Další analýzu prováděl Spolkový úřad pro silniční dopravu, který se zabýval i vlivem 
stáří vozidla, jeho tonáže a analýzou statistických závěrů. Z těchto šetření pak 
vycházel německý dopravní soud při svých doporučeních pro zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032626 - ANAL 034075 

TRAUTMANN, Klaus - OEVERDIECK, Burkhard 

Durchführungsplanung : Ein theoretisches Konstrukt nach der PDV 100 oder ein 
pragmatischer Ansatz? [Plán provedení. Teoretická konstrukce podle předpisu PDV 
100 nebo pragmatický přístup?].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 2, s. 5 - 7, 2 schemata.  

 Komentář k služebnímu předpisu PDV 100 o vytvoření koncepce konkrétního 
služebního zásahu. Zabývá se především rozdílným výkladem a růzností pojmenování 
základních úkonů a prostředků, k nimž v každodenní policejní praxi dochází. Výklad 
PDV 100, obsah provedení, kritéria realizace, grafické znázornění plánu a rozkazu. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032618 - ANAL 034067 

WEINEM, Wolfgang 

INPOL neu in Betrieb : Ein schlechter Tag für die kriminellen, ein guter Tag für die 
Sicherheit der Bürger [Nový INPOL v provozu. Špatná zpráva pro zločince, dobrá 
zpráva pro bezpečnost občanů.].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 49, 2004, č. 2, s. 42 - 45, 5 obr.  

 V Německu byl uveden do provozu inovovaný informační systém určený pro pátrání 
po osobách a věcech, který využívá kriminální policie. Celková filozofie tohoto 
systému, jeho jednotlivé komponenty a příbuzné spolupracující systémy. Vývojová 
strategie INPOLu, struktura systému a funkce jeho částí, novinky oproti starší verzi. 
Využitelnost systému jako celku i jeho jednotlivých komponentů kriminální policií při 
pátrání po osobách a věcech, pachatelích trestných činů, při ověřování totožnosti 
apod. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032635 - ANAL 034084 

BOSSE, Ulrich 

Die Pflicht zum Einschreiten : Zur Verpflichtung von Polizeibeamten, Leib und 
Leben einzusetzen [Povinnosti během policejního zákroku. K závazné povinnosti 
policistů chránit zdraví a život].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 2, s. 32 - 34.  
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 Policejní činnost a praxe často uvádí policisty do tzv. amokových situací. Policista je 
za každých okolností povinen chránit život a zabraňovat jeho ohrožení. Vystavuje se 
tím ale i riziku ohrožení jak vlastního zdraví a života, tak i ohrožení zdraví a života 
jiných. Důsledky zásahové policejní taktiky se proto v Německu zabývalo 
ministerstvo vnitra a policejní orgány jak na zemské, tak i spolkové úrovni. Např. v 
Severním Porýní-Vestfálsku byly zpracovány základní organizačně taktické pokyny k 
vzdělávání a výcviku policistů v tomto směru. Trestněprávní (trestný čin neposkytnutí 
pomoci) a kázeňské normy. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032641 - ANAL 034089 

Forschungsprojekt "Posttraumatische Belastungsstörung - PTBS" [Výzkumný projekt 
"Posttraumatická porucha ze zatížení"].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 4, s. 22.  

 V Německu již tři roky probíhá výzkum posttraumatických poruch způsobených 
trvalou, především psychickou, zátěží. Tento problém je i problémem policejní práce. 
Traumatická křivka, fyzické a psychické symptomy traumatu, akutní posttraumatická 
péče a psychoterapie.  

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032631 - ANAL 034080 

FÜLLGRABE, Uwe 

Intuitive Prozesse bei der Eigensicherung : Annäherung an ein schwieriges Thema 
[Intuitivní procesy zajišťování vlastní bezpečnosti. Přístup k řešení obtížného 
problému].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 2, s. 20 - 23.  

 Jakou roli hraje intuice a empatie v chování člověka. Tzv. ženská intuice. Co se 
vlastně pod pojmem intuice skrývá. Nebezpečí sebeklamu. Intuitivní záchrana života. 
Sebeobrana a intuice. Proces vnímání lidí, kteří již přežili nějakou krizovou situaci. 
Anticipace a čas, který máme k dobru. Význam této problematiky pro policejní praxi, 
zejména v případech násilí proti policistům. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032630 - ANAL 034079 

KOCH, Burghard - SCHMIDT, Peter 

Das Einsatzmodell : Drei Stufen zum Erfolg [Model zásahu. Tři stupně k úspěchu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 2, s. 15 - 19, 2 schémata. 

 Rychlý a účinný policejní zásah vyžaduje dobrou přípravu založenou na zvládnutí 
metodiky a taktiky postupu. Klasický model policejního zákroku nebo nasazení 
policejních sil je tvořen třemi základními stupni: příprava před zásahem 
(Vorbereitung), vlastní akce a vyhodnocení zásahu (Nachbereitung). Struktura a  
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průběh všech tří fází modelu policejního zásahu. Ve dvou přílohách je představen 
model zákroku proti domácímu násilí a zásah při těžké dopravní nehodě. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032634 - ANAL 034083 

RITTER, Clemens 

Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaften des Bundesgrenzschutzes : 
Einheiten zur Bewältigung besonderer polizeilicher Lagen [Útvar spolkové ochrany 
hranic pro zajišťování důkazů a provádění hromadného zatýkání. Jednotka pro  
zvládnutí zvláštních policejních úkolů].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 2, s. 29 - 31, 1 obr.  

 Vzhledem k rostoucí pohotovosti k násilí během velkých shromáždění a rostoucí 
tendenci vyvíjení kriminálních činností skupinami pachatelů bylo při Spolkové 
ochraně hranic vytvořeno pět speciálních útvarů, jejichž posláním je zajišťování 
důkazů skupinové kriminální činnosti a hromadného zatýkání pachatelů. Struktura 
těchto jednotek, zvláštní okruh jejich činnosti, vnitřní organizace, zapojení do struktur 
policejních sil. Praktické využití těchto specializovaných útvarů pohraniční policií, 
železniční policií, ochrannou službou spolkových státních orgánů apod. Důležitou 
součástí jejich činnosti je i nutnost zajištění vlastní bezpečnosti při velmi rizikových 
zásazích. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032523 - ANAL 034048 

RŮŽIČKA, Josef 

Psí posily pro vojenskou policii.  

In: Pes - přítel člověka. - 49, 2004, č. 3, s. 44 - 45, 5 obr.  

 Využití služebních psů vojenskou policií při prozkoumávání málo přístupných míst a 
při střežení muničních skladů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 

032469 - ANAL 033501 

CHLAD, Libor 

Státní občanství v kontextu evropské integrace.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 4, s. 333 - 382.  

  Občanství - vymezení, definice, státní občanství, právní status,historický vývoj a 
současnost. Atributy a prvky, vztah ke státu, práva a povinnosti. Tzv reálné občanství.  
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Nabývání (pozbývání) státního občanství, cizinci. Globalizace a tzv. nominální 
občanství. Evropské občanství. Několikeré státní občanství, mezinárodní právo a 
evropská integrace. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032470 - ANAL 033502 

HAMERNÍK, Pavel 

Vývoj regulace sportu v právu ES.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 4, s. 383 - 400, lit..  

 Sport jako předmět komunitárního práva pouze jako ekonomická aktivita podle čl. 2 
Smlouvy o ES. První rozhodnutí Evropského soudního dvora v oblasti sportu a další 
příklady. EU a činnost mezinárodních sportovních asociací a společností (např. FIFA, 
UEFA, FIBA, ENIC, FINA, FIA). Z deklarace Evropské rady na konferenci v Nice (r. 
2000), příprava právního prostředí pro sport. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032462 - ANAL 030968 

HERCZEG, Jiří 

Svoboda tisku a soudní řízení.  

In: Trestní právo. - 9, 2004 , č. 3, s. 2 - 6.  

 Článek se zabývá úpravou veřejnosti soudního jednání v ČR a otázkou, do jaké míry 
lze omezit svobodu tisku v zájmu zachování autority a nestrannosti soudní moci. 
Problematika přístupu médií na jednání soudu. Poskytování informací o trestním 
řízení veřejnosti sdělovacími prostředky.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032461 - ANAL 030967 

KMEC, Jiří 

K některým aspektům zásady ne bis in idem ve světle judikatury Evropského soudu 
pro lidská práva.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 2, s. 20 - 24.  

 Pokračování z č. 1/2004. Uvedeno několik příkladů, které musela Komise řešit 
(odepření vojenské služby, překročení rychlosti, daňový únik, drogové dealerství). 
Dokončení článku v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2004 
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032466 - ANAL 030970 

KMEC, Jiří 

K některým aspektům zásady ne bis in idem ve světle judikatury Evropského soudu 
pro lidská práva.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 3, s. 16 - 18.  

 Dokončení článku z č. 2/2004. K problematice zákazu nejen dvojitého postihu, ale i 
dvojitého stíhání. Příklady dalších rozsudků. K jednomu příkladu posuzování 
totožnosti skutku v judikatuře českých soudů.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032477 - ANAL 030973 

KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan 

Činnost bezpečnostních agentur ve světle trestního práva.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 4, s. 4 - 6.  

 Zamyšlení nad současnou koncepcí právní úpravy činnosti bezpečnostních agentur a 
jejími případnými trestněprávními důsledky. Několik příkladů excesů bezpečnostních 
agentur v poslední době. Současný stav autor označuje za jakousi úpravu-neúpravu, 
za střední cestu, která však postrádá výhody mezních alternativ. Právní norma 
upravující komplexně činnost SBS stále ještě není součástí právního řádu. Dvě 
navržené varianty řešení. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032474 - ANAL 033911 

Novela trestního zákona.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 13, 2004, č. 1, s. 32 - 34.  

 Novela trestního zákona. Kvalifikovaný výklad k paragrafu 215a. Skutková podstata 
"domácího násilí". Pojem "týrání" v soudní praxi. Pojem "společně obývaný byt nebo 
dům". Pojem "společná domácnost". Použití vyšší trestní sazby. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032471 - ANAL 033908 

Pronásledování - návrh nové právní úpravy.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 13, 2004, č. 1, s. 3 - 7, 1 obr 

 Návrh na legislativní úpravu trestního postihu pronásledování. Pojem 
pronásledování. Text navrhované úpravy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032468 - ANAL 030972 

ŘÍHA, Jan 

Ještě k privilegovaným skutkovým podstatám.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 3, s. 22 - 24.  

 Reakce na článek T. Gřivny z TP č.6/2003. Současný stav teorie a dosavadní chápání 
privilegované skutkové podstaty u nás. Samostatné a nesamostatné obměny, které se 
obvykle nazývají delicta sui generis. Rozlišování u základní (výchozí) skutkové 
podstaty podle převážné části německé teorie. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032490 - ANAL 030975 

ŘÍHA, Jiří 

Ještě k privilegovaným skutkovým podstatám.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 4, s. 9 - 18.  

 Dokončení z č. 3/2004. Článek je reakcí na článek T. Gřivny z TP č.6/2003. 
Nesamostatná obměna a její vysvětlení. Samostatná obměna (delictum sui generis) a 
její charakteristika. Alternativní skutkové podstaty. Posouzení charakteru ustanovení 
v našem trestním zákoně. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032467 - ANAL 030971 

SVATOŠ, Roman 

Zkrácené přípravné řízení.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 3, s. 18 - 22.  

 Pojednání o zkráceném přípravném řízení, a to především se zaměřením na 
problematiku počátku běhu lhůty zkráceného přípravného řízení a na to navazující 
problémy, které vznikají při aplikaci tohoto nového institutu u orgánů činných v 
trestním řízení, především orgánů policejních. Lhůty ve zkráceném přípravném řízení. 
Návrhy na řešení de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032479 - ANAL 030974 

TOMÁŠEK, Michal 

Možnosti eurokonformního výkladu 128 trestního zákona (zneužívání informací v 
obchodním styku).  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 4, s. 6 - 9.  

 Právní úprava směřující proti zneužívání privilegovaných informací v obchodním 
styku v členských státech EU a v právu ES. Konvence Rady Evropy z r. 1989, která 
se odrazila koncepcí v 128 trestního zákona jako zneužívání informací v obchodním  
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styku, jehož skutková podstata platí s účinností od 1.1.1992. Odlišnosti výkladu 
kvalifikovaných informací z hlediska českého práva a z hlediska práva evropského. 
Definování insider dealingu (zneužívání privilegovaných informací na trhu cenných 
papírů a finančních instrumentů).  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032463 - ANAL 030969 

VANTUCH, Pavel 

K novelizaci zákona o Vězeňské službě a justiční stráži ČR.  

In: Trestní právo. - 9, 2004 , č. 3, s. 9 - 16.  

 Ke vzniku zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České 
republiky. Navrhované změny tohoto zákona. Nové úkoly vězeňské služby. Kontrola 
nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody. Pronásledování uprchlých vězňů. 
Používání operativně pátracích prostředků. Neschválené změny. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

 

032499 - ANAL 030978 

BĚHOUNEK, Tomáš 

Konec čekatelů v Čechách?  

In: Soudce. - 6, 2004, č. 5, s. 13 - 15.  

 Diskutována problematika justičních čekatelů, a to zejména z hlediska jejich 
budoucího profesního uplatnění ve funkcích soudců. Současné postavení justičních 
čekatelů, výkon jejich praxe a zejména jejich profesní výhled z pohledu autora článku. 
Kritické hodnocení současné nepříznivé situace justičních čekatelů. CZ - cze: PA: 
če/2004 

 

032508 - ANAL 034033 

BERAN, Karel 

Církevní právnické osoby.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 6, s. 199 - 207.  

 Pojem církevní právnická osoba byl zaveden do českého právního řádu zákonem o 
církvích a náboženských společnostech. Obsah pojmu, jeho odlišnosti od zavedeného 
pojmu právnická osoba. Důvody k zavedení pojmu církevní právnická osoba, 
rozdílnost výkladu ze strany církve a státních orgánů (ministerstvo kultury). Autor 
dospívá k názoru, že tento pojem je negativním jevem v nábožensky neutrálním 
právním řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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032514 - ANAL 034039 

JOUZA, Ladislav 

Vedlejší činnost.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 3, s. 39 - 41.  

 Podmínky pro vedlejší pracovní činnost stanoví 71 zákoníku práce. Vedlejší pracovní 
poměr, samostatná práva a nároky z něj plynoucí. Skončení vedlejšího pracovního 
poměru. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohody o provedení 
práce. Uzavírání dohody, odměňování, odvody pojistného, zákaz diskriminace. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032494 - ANAL 030976 

MAREŠOVÁ, Alena 

Důsledky dlouhodobého uvěznění.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 4, s. 23 - 24.  

 Výsledky dílčího výzkumného šetření z výzkumu dlouhodobých trestů provedeného 
Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v letech 2000 - 2003. Zaměření 
penologické části výzkumu dlouhodobých trestů. Metody a techniky, vybrané k 
získání požadovaných poznatků. Použité techniky v průběhu psychologického 
vyšetření. Disociální poruchy osobnosti, jejich charakteristika. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032495 - ANAL 034023 

RABAN, Přemysl 

Online arbitráž a její podmínky.  

In: Obchodní právo. - 13, 2004, č. 1, s. 2 - 14.  

 Rozmach elektronického obchodování a některá jeho rizika. Spory související s 
internetem. Vývoj netradičních možností řešení sporů. Závaznost a vykonavatelnost 
online rozhodčích nálezů: plnohodnotný nález, online rozhodčí smlouvy, zásady 
spravedlivého procesu. Směrnice ES/EU. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032511 - ANAL 034036 

RŮŽIČKA, Miroslav - ZEZULOVÁ, Jana 

Může soud, který rozhoduje o stížnosti proti některým rozhodnutím o vazbě (např. 
rozhodnutí o vzetí do vazby nebo rozhodnutí o dalším trvání vazby), takové 
rozhodnutí zrušit a věc vrátit k novému projednání a rozhodnutí.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 3, s. 81 - 86.  

 Diskusní příspěvek k problému řízení o stížnosti v těch případech, kdy stížnost 
směřuje proti usnesení v vzetí do vazby nebo o dalším trvání vazby a kdy na základě  
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přezkoumání věci připadá v úvahu zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci 
k novému projednání. Rozhodnutí o vzetí do vazby, resp. o jejím dalším trvání, musí 
být podle zákona učiněno v zákonných lhůtách. Jejich nedodržení má proto za 
následek u vzetí do vazby povinnost neprodleně zadrženou osobu z vazby propustit, a 
to i zatčeného obviněného, a u rozhodnutí o dalším trvání vazby se zpravidla dovozuje 
stejný důsledek. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032497 - ANAL 034024 

SCHELLEOVÁ, Ilona - SCHELLE, Karel 

K postavení věřitelských orgánů v konkurzním řízení.  

In: Obchodní právo. - 13, 2004, č. 1, s. 15 - 25.  

 Základním věřitelským orgánem je schůze věřitelů. Její právní úprava. Věřitelský 
výbor jako další obligatorní orgán. Působnost věřitelského výboru v celém 
konkurzním řízení. Nutnost rekodifikace právní úpravy. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032509 - ANAL 034034 

SOTOLÁŘ, Alexander 

K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních věcech 
mladistvých.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 3, s. 65 - 74.  

 Druhy zvláštních způsobů řízení v trestních věcech mladistvých. Podmínky uplatnění 
narovnání, podmíněného zastavení trestního stíhání a odstoupení od trestního stíhání. 
Řízení před samosoudcem. Řízení proti uprchlému. Řízení po zrušení rozhodnutí 
nálezem Ústavního soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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032503 - ANAL 034028 

TELEC, Ivo 

Není rozpor se zákonem jako rozpor se zákonem.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 5, s. 161 - 168.  

 Co je rozpor se zákonem (ilegalita). Formulace rozporu se zákonem podle 
občanského zákoníku - absolutní neplatnost konkrétního právního jednání z legálních 
důvodů: ilegalita a amoralita. Rozdíl mezi právem soukromým a veřejným. Veřejný 
zájem na právním bezpečí. Dobrá víra versus ilegalita. Ilegalita z hlediska ústavního 
práva. Výklad projevu vůle v soukromém právu. Soukromoprávní doktrína 
kvalifikovaného rozporu se zákonem a nezbytného rozsahu veřejného pořádku. Tzv. 
rétorická argumentace. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032512 - ANAL 034037 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K náležitostem rekognice a její přípustnosti jako důkazu.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 3, s. 91 - 93.  

 Pokud je při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, 
a k zjišťování pachatele je třeba provést rekognici jako neodkladný a neopakovatelný 
úkon, musí být poznávající osoba před jejím provedením poučena a vyslechnuta jako 
svědek. Nestalo-li se tak, jde o důkaz absolutně neúčinný a nepřípustný, který soud 
musí vyloučit z okruhu hodnocených důkazů a nepřihlížet k němu. Samotná 
skutečnost, že poznávající osoba s časovým odstupem před rekognicí in natura 
označila poznávanou osobu ve fotoalbu, soud k uvedené skutečnosti přihlédne pouze 
při hodnocení jejího významu, ale rekognice se nestává důkazem absolutně 
nepřípustným. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032500 - ANAL 030979 

VŮJTĚCH, Jan 

O výběru, přípravě, kariéře a dalších personálních záležitostech soudců v některých 
evropských státech.  

In: Soudce. - 6, 2004, č. 5, s. 16 - 18.  

 Poznatky shromážděné k problematice výběru a výchovy justičních a právních 
čekatelů, výběru a postavení soudců a zahraničí. Poznatky jsou členěny podle 
jednotlivých okruhů - přípustnost jmenování soudců z řad právníků již v praxi 
působících (Francie, Norsko, Španělsko), požadavky na justiční čekatele (Francie, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko), vlastní výběr čekatelů (Rakousko, Slovinsko), délka 
čekatelské praxe, vlastní příprava čekatelů (Dánsko, Francie, Rakousko, Itálie, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko), Předpoklady pro jmenování soudcem, obsah justiční 
zkoušky, subjekt jmenující soudce, popř. ke jmenování doporučující. Další vzdělávání 
a výchova soudců. 
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032496 - ANAL 030977 

VYKLICKÝ, Jan 

Úvahy o soudnictví.  

In: Soudce. - 6, 2004, č. 5, s. 8 - 13.  

 Úvaha o předvídatelnosti soudních rozhodnutí. Formy a podmínky předvídatelnosti. 
Předvídání jako subjektivní faktor veřejného mínění. Individualizace případu a 
překážky objektivních faktorů předvídatelnosti. Mýtus identického případu versus 
jeho individualizace. Institut předvídatelnosti jako komplexní metodika a jako 
specifická předvídatelnost soudních rozhodnutí. Návrhy autora na doplnění 119a 
o.s.ř., 120 odst. 1 o.s.ř., 147o.s.ř., 153 co.s.ř., a 157 o.s.ř.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032502 - ANAL 034027 

WIESER, Bernd 

Die Mitwirkung nationale Parlamente an der Entstehung von europäischem 
Gemeinschaftsrecht - das österreichische Modell als Vorbild für Tschechien? = Podíl 
národních parlamentů na vzniku práva Evropských společenství - rakouský model 
jako příklad pro ČR?  

In: Mezinárodní právní a srovnávací revue. - 2003, č. 8, s. 42 - 65.  

 Subsidiarita vnitrostátního práva před právem komunitárním. Otázka, zda má mít 
národní parlament možnost ovlivnit jednání národních zástupců v Radě EU, aby ztráta 
parlamentních legislativních kompetencí byla tímto způsobem alespoň zčásti 
kompenzována. Současný právní stav Rakouska jako příklad vyhodnocení této 
problematiky.  

CZ - ger, cze: PA: bh/2004 

 

032516 - ANAL 034041 

Zákon ze dne ..... 2004 o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : 
Návrh.  

In: Justiční praxe. - 51, 2003, č. 4 - 5, s. 396 - 410.  

 Text návrhu zákona trestní odpovědnosti právnických osob předkládaného 
Parlamentu ČR k projednání a schválení. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032596 - ANAL 033507 

BAUER, Jiří - VOPATOVÁ, Gabriela 

Zákony, mezinárodní smlouvy a nařízení EU v oblasti sociálního zabezpečení.  

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 4, s. 16 - 21.  
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Stručný výklad ke vzájemnému vztahu mezi zákony, mezinárodními smlouvami a 
nařízení platnými v EU a prvořadost jejich uplatňování. Výklad vztahu mezinárodních 
smluv k zákonům - vývoj a příklady. Nařízení platná v EU a mezinárodní smlouvy v 
oblasti sociálního zabezpečení. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032576 - ANAL 031946 

GAEDE, Karsten 

Nullum judicium sine lege : Die völkerrechtliche Bindung eines 
gemeinschaftsrechtlichen Sonderstrafverfahrens an das Potential der Europäischen 
Konvention für Menschenrechte und Grundfreiheiten [Žádný rozsudek bez soudu. 
Mezinárodněprávní vazba trestního řízení v komunitárním právu na potenciál 
Evropské konvence o lidských právech a základních svobodách].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 115, 2003, č. 4, s. 845 - 879, 
lit. 140.  

 Komise evropských společenství má v úmyslu zřídit státní zastupitelství a zvláštní 
trestní řízení, týkající se deliktů proti finančním zájmům Evropské unie. Proti tomu 
vystoupil značný počet německých právních expertů. Kritizují princip tohoto řízení, 
které je založeno především na vzájemné důvěře členských států EU. Z německého 
hlediska by také byla narušena bezprostřednost hlavního trestního řízení. Přehled 
hlavních plánů Komise evropských společenství. Vliv na evropské trestní právo 
procesní. Současné problémy evropského trestního procesního práva a možnosti 
modifikace. Konečné důsledky. Závěrečná úvaha. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032577 - ANAL 030988 

HUTTA, Vladimír 

Novela správneho poriadku.  

In: Správní právo. - 36, 2004, č. 1 - , s. 3 - 15.  

 Článek se zabývá novelou slovenského Správního řádu, který přijala Národní rada 
SR 6.listopadu 2003. Cíl novely Správního řádu, jeho členění. Upozornění na 
nejpodstatnější úpravy jednotlivých částí a oddílů. Pozitivní hodnocení novely. 

CZ - sla: PA: če/2004 

 

032575 - ANAL 031945 

KINZIG, Jörg 

Not kennt kein Gebot ? : Die strafrechtlichen Konsequenzen von Folterhandlungen an 
Tatverdächtigen durch Polizeibeamte mit präventiver Zielsetzung [V nebezpečí 
neplatí pravidla? Trestněprávní důsledky násilných donucovacích prostředků na 
podezřelých osobách, prováděných za účelem prevence].  
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In: Zeitschrift für die  gesamte Strafrechtswissenschaft. - 115, 2003, č. 4, s. 791 - 814, 
lit. 88.  

 Existuje stálý spor, zda mají policisté při výslechu podezřelých osob hrozit použitím 
násilných donucovacích prostředků, často velmi tvrdých, nebo je dokonce 
praktikovat. Je to jejich povinnost, jestliže je zde naděje, že tím zachrání lidské 
životy? Právní rozbor tohoto problému. Kdy je policista v takových případech za své 
jednání trestně zodpovědný? Skutková podstata vynucení výpovědi podle trestního 
zákona. Ospravedlňující důvody. Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032519 - ANAL 034044 

KŘÍŽ, Jan 

Nový český autorský zákon a jeho působení v kontextu vnitrostátního a evropského 
vývoje.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2003, č. 1 - 2, s. 155 - 166.  

 Vývoj autorského práva a jeho pojetí v ČR. Harmonizační kroky k jeho sladění s 
právem komunitárním. Rekodifikace autorského práva a její vztah ke kontinentálnímu 
systému autorskoprávní ochrany. Koncepce rekodifikace autorského práva. 
Hodnocení autorského zákona. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032598 - ANAL 032509 

MAREK, Karel 

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví.  

In: Bulletin advokacie. -  2004, č. 4, s. 40 - 43.  

 Nutnost písemné formy licenční smlouvy a další ustanovení par. 508 obchodního 
zákoníku. Další právní náležitosti a ustanovení obchodního zákoníku v oblasti licencí. 
Zákonné povinnosti nabyvatele. Mezinárodní úmluvy, průmyslové vlastnictví a 
nutnost jejich respektování, v určitých případech. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032604 - ANAL 033513 

PŘIBYL, Stanislav 

Právní ochrana před novými náboženskými hnutími a destruktivními kulty podle 
zákona č. 3/2002 Sb. . 

In: Právník. - 143, 2004, č. 5, s. 502 - 520, lit..  

 K pozitivní i negativní úloze demokratického právního státu v náboženských 
otázkách. Náboženská svoboda a ochrana veřejnosti před ohroženími. Příklady z 
historie (rakouské zákonodárství, 1. republika, komunistický režim, po r. 1989). 
Podmínky působení církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb.  
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Další právní prostředky k zamezení škodlivé činnosti nově zakládaných a negativně 
působících náboženských hnutí. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032518 - ANAL 034043 

RADVANOVÁ, Senta 

Sociálně-právní ochrana dětí - aktuální problémy.  

In: Acta Universitatis Carolinae.  Iuridica. - 2003, č. 1 - 2, s. 131 - 140.  

 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí ve vztahu k reformě státní správy. Výsostné 
postavení soudu v rozhodování o právech a povinnostech rodičů dětí, o otázkách 
ochrany dítěte. Postavení orgánů státní správy a tzv. pověřených osob. Změny 
kompetencí, vstup nestátních organizací do sociálně-právní ochrany dětí.., 
problematika osvojování atd. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032558 - ANAL 030983 

SCHEU, Harald Christian 

O smysluplnosti současné koncepce práv dítěte.  

In: Správní právo. - 36, 2003, č. 5 - 6, s. 270 - 281.  

 Referát byl přednesen v rámci semináře "Rodina a práva osobního stavu (statusová)", 
který se uskutečnil na Právnické fakultě UK v Praze ve dnech 20. - 21. října 2003. 
Autor se zabývá apologií Úmluvy o právech dítěte, pochybnostmi o významu Úmluvy 
o právech dítěte a pochybnostmi o smysluplnosti koncepce práv dítěte jako takové.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

032644 - ANAL 034091 

SOTOLÁŘ, Alexander 

Ochrana soukromí mladistvých a dětí mladších patnácti let v řízení podle zákona o 
soudnictví ve věcech mládeže : 2. část.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 8, s. 283 - 287.  

 Pokračování z PrRo 7/2004. Režim ochrany soukromí osob zúčastněných na řízení v 
trestních věcech mladistvých se uplatní i v případech projednávání činů jinak 
trestných, spáchaných dětmi mladšími patnácti let a trestně neodpovědnými 
mladistvými. Omezení veřejnosti jednání. Zákaz zveřejňování informací o řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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032650 - ANAL 034097 

VONDRUŠKA, František - RŮŽIČKA, Miroslav 

K některým aktuálním problémům připravované rekodifikace trestního práva 
hmotného.  

In: Stání zastupitelství. - 1, 2003, č. 2 - 3, s. 9 - 15.    

Návrh nového trestního zákoníku a některé zásadní novely (č.  175/1990 Sb., č. 
557/1991 Sb., č. 290/1993 Sb., č. 152/1995 Sb., č. 253/1997 Sb., č. 112/1998 Sb.). 
Problematika kategorizace činu soudně trestného, její vývoj a související návrhy 
novely trestního řádu (procesní diferenciace trestného činu: přečin, zločin). Návrh 
právní úpravy trestnosti přípravy trestného činu v rekodifikaci trestního práva 
hmotného. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032517 - ANAL 034042 

Zákon ze dne ..... 2004 trestní zákoník : Návrh.  

In: Justiční praxe. - 51, 2003, č. 4 - 5, s. 245 - 395. Sek.inf.p.: Právní praxe. - 51, 2003 

 Text návrhu trestního zákona předkládaného Parlamentu ČR k projednání a 
schválení. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 
032542 - ANAL 033701 

CHLUDIL, Ivan 

Brunox turbo spray.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 4, s. 11, 1 obr.  

 Zkušenost s novým čistícím prostředkem na zbraně Brunox. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032465 - ANAL 033500 

CLAPP, Wiley 

Total-Coverage Taurus [Pistole Taurus jako univerzální služební zbraň ].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 5, s. 64 - 67, 11 obr.  

 Nový model, 24/7, pistole Taurus ráže 9 mm (.40 S&W). Taurus 24/7 jako vhodná 
služební zbraň pro 21. století. Konstrukční prvky a použité materiály. Ergonomika a 
snadnost ovládání zbraně. Střelba a test přesnosti střelby. Používané střelivo. 
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032536 - ANAL 033695 

KLOZÍK, Pavel 

Kimber Team.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 4, s. 46 - 47.  

 Detailní popis tří pistolí značky Kimber. Všechny pistole vycházejí z coltu 1911. 
Team Match II, Custom TLE II, Striker Ten II.  

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032537 - ANAL 033696 

KLOZÍK, Pavel 

Kimber přichází.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 4, s. 43 - 45.  

 Pistole Kimber na našem trhu. Klony Coltu 1911 v několika velikostech. Detailní 
popis. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032539 - ANAL 033698 

KLOZÍK, Pavel 

Odstřelovačka M76.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 4, s. 28 - 29, 3 obr., 1 tab.  

 Popis samonabíjecí odstřelovačky M76. Střelecký test. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032541 - ANAL 033700 

KLOZÍK, Pavel 

Tříkrát Bersa.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 4, s. 12 - 14, 9 obr., 1 tab.  

 Popis pistolí od argentinské firmy Bersa. SA Thunder 9, Thunder 22, Thunder 32 a 
Thunder 380. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032547 - ANAL 033706 

KLOZÍK, Pavel 

Smith and Wesson 1911.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 4, s. 6 - 7, 6 obr.  
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Popis pistole Smith and Wesson model 1911 ráže 45ACP. Jedná se o modernizovaný 
Colt 1911 A1. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032548 - ANAL 033707 

KLOZÍK, Pavel 

Revolvery Alfa Steel.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 4, s. 8 - 10, 5 obr., 2 tab.  

 Výhody používání revolveru jako služební zbraně. Charakteristiky revolverů Alfa 
Steel. Střelecký test. Chování při střelbě. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032540 - ANAL 033699 

Lehká útočná puška XM8.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 4, s. 26 - 27, 4 obr., 1 tab..  

 Popis a vývoj americké vojenské pušky XM8. Její varianty a funkce a technický 
popis. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032538 - ANAL 033697 

LIŠKA, Přemysl - CHLUDIL, Ivan - KLOZÍK, Pavel 

Kimber of America.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 4, s. 35 - 42, 22 obr., 2 tab.  

 Pušky a pistole značky Kimber patří k nejlepším na americkém trhu. Kulovnice, 
malorážky, opakovací malorážky, colty, pistole, brokovnice. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032535 - ANAL 033694 

VRÁNA, Theodor 

Střelec a jeho brýle.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 4, s. 78 - 80, 6 obr.  

 Článek od očního optika. Základní informace o specifičnosti požadavků na brýle pro 
střelce. Návod pro správný výběr brýlí. 

CZ - cze: PA: bš/2004 
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032464 - ANAL 033499 

ZWOLL, Wayne van 

Fast and Furious [Fantastické střelivo].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 5, s. 56 - 62, 14 obr.  

 Nové malorážné střelivo .17 (4,32 mm). Porovnání se střelivem ráže .22. Vlastnosti, 
použité materiály, destrukce, účinky v cíli a konstrukce vysoce rychlé a velmi lehké 
střely V-Max. Porovnání letu a parametrů střel obou ráží (střeliva .17 HMR a Mach 2 
s .22 WMR a LR HV). Zbraně (pušky, pistole a revolvery), u kterých je možné, po 
úpravě (snadné výměně), použít střelivo jedné nebo druhé ráže. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


