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ALKOHOL, DROGY 
 

000288 - ANAL 034624 

CHVÍLA, L. 

Craving - fenomén odvykací léčby a udržení abstinence.  

In: Závislosti a my. - 2004, č. květen, s. 19 - 20, lit. 5.  

 Definice a vymezení pojmu cravingu. Craving u hráčství. Potlačení cravingu. Z 
biologických prostředků jsou určeny ke zvládání cravingu určené léky např. 
Akamprozat, Naltrexon, Tiaprid, antidepresiva skupiny SSRI a neuroleptika. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000304 - ANAL 034640 

Drogová scéna 2003 : Z výroční zprávy Národní protidrogové centrály.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 4, příloha.  

 Obecná charakteristika v oblasti drog. Obchod s kokainem, heroinem, canabisem, 
pervitinem, se syntetickými drogami. Statistický přehled počtu záchytů a množství 
zadrženého heroinu na základě zasílaných zpráv cestou Interpolu. Asijské a romské 
zločinecké skupiny zabývající se obchodem s OPL. Regionální specifika obchodu s 
OPL v ČR. Nejvýznamnější akce za rok 2003. Činnost skupiny metodiky a prevence 
Národní protidrogové centrály. Spolupráce se zahraničím. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000246 - ANAL 034608 

Drogy a zákon.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 4, s. 20 - 27, 3 obr.  

 Mezinárodní úmluvy do roku 1938. Mezinárodní úmluva o opiu (Haag 1912). 
Mezinárodní úmluva o opiu (Ženeva 1925). Úmluva o omezení výroby a úpravě 
distribuce omamných látek (Ženeva 1931). Odraz mezinárodních úmluv v oblasti 
omamných jedů v československých zákonech: Zákon z roku 1923, Opiový zákon z 
roku 1938, Protokol 1946, Jednotná úmluva o omamných látkách (1961), Protokol o 
změnách, Jednotné úmluvy o omamných látkách (1972), Úmluva o psychotropních 
látkách. Domácí legislativa po roce 1945. Trestní zákon. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000313 - ANAL 034669 

LABROUSSE, Alain 

Geopolitika drog v roce 2003.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 2, s. 31 - 41.  
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 Geopolitické sledování drog. Syntéza nedávných tendencí v oblasti výroby drog, 
používání peněz z drog, propojení mezi obchodem s drogami a místními konflikty. 
Boj s překupnickými organizacemi a změnami, které drogy produkují. Drogy, místní 
konflikty a terorismus. Zpráva Úřadu Spojených národů pro drogy a kriminalitu 
(UNODC). 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000287 - ANAL 034623 

Marihuana málo nebezpečná droga? 

In: Závislosti a my. - 2004, č. květen, s. 12 - 13, 1 tab.  

 Škodlivé účinky drog z konopí. Bezprostřední a dlouhodobé účinky. Ověření možné 
škodlivosti účinků. Skupiny, které jsou vystaveny vyššímu riziku. Nové skutečnosti 
týkající se zdravotních rizik konopí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000218 - ANAL 033553 

MARINKOVIC, Darko 

Main Directions in Suppression of Drug-Related Crimes [Hlavní směry v potírání 
drogové kriminality].  

In: Nauka, bezbednost, politika. - 8, 2003, č. 2, s. 129 - 143, lit. 24.  

 Drogy a drogová kriminalita jako jedna ze současných komplexních a společnost 
nejvíce poškozujících forem kriminality a jako základ dalších oblastí trestné činnosti. 
Při potírání a prevenci této kriminality je nutné identifikovat nositele, finanční zdroje, 
toky peněz a logistickou podporu. Nutnost monitorování, proaktivního přístupu a 
vypracování vhodné strategie. 

YU - eng, ser: PA: bv/2004 

 

000285 - ANAL 034621 

MÜLLEROVÁ, Ludmila 

Strategie protidrogové politiky 2001 - 2004.  

In: Závislosti a my. - 2004, květen, s. 5, 1 obr.  

 Význam prostředí, které toxikomany k pravidelnému užívání dohnalo. Rizikové 
faktory, které souvisí s užíváním drog, lze eliminovat jedině pomocí rodiny. 
Sekundární a terciární prevence Ministerstva práce v plánu národní strategie 
protidrogové politiky na období roku 2001 - 2004. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000249 - ANAL 034610 

Nenápadné drogy.  

In: 100 + 1 ZZ. - 41, 2004, č. 9, s. 12, 5 obr.  

 Drogy nejsou jen heroin, hašiš, extáze, ale podobné účinky mohou mít i daleko 
nenápadnější přírodní látky jako např. šafrán, čokoláda, muchomůrka červená, 
lysohlávka. Ale také leknín, rododendron, areka, kava. Účinky těchto látek. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000251 - ANAL 034611 

Nové testy na alkohol.  

In: 100 + 1 ZZ. - 41, 2004, č. 9, s. 39, 1 obr., 1 tab.  

 Testy na alkohol. Testy krátkodobé a dlouhodobé. Jedním z indikátorů je 
etylglukoronid (EtG), který se aktivuje v krvi tak, jak úroveň samotného alkoholu 
klesá. Alkohol se zjišťuje z krve, z moče, z vlasů a chlupů. Doba po požití alkoholu. 
Využití testů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000245 - ANAL 034607 

PAŠTIČNÁ, Sylvie 

Lysohlávka - houbičky.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 4, s. 11 - 12.  

 Charakteristika lysohlávky, která obsahuje halucinogenní látku zvanou psilocybin. 
Účinky na zdraví. Durman: Účinky, využití, charakteristika, vzhled. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000286 - ANAL 034622 

ŠPAČEK, L. 

Tabák - jedna z nejvíce zneužívaných legálních drog.  

In: Závislosti a my. - 2004, květen, s. 10.  

 Kouření a další užívání tabáku patří mezi nejrozšířenější toxikomanie. Mechanismus 
působení drogy. Rozvoj kuřáckých návyků a vznik závislostí ve věku 11 - 15 let. 
Hlavní prioritou Světové zdravotnické organizace (WHO) je zastavení šíření 
tabakismu. Snížení tabakismu v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000243 - ANAL 034605 

ŠTREGL, Vendelín - MASOPUST, Bruno 

Primární prevence.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 4, s. 4 - 6.  

 Cíl primární prevence. Primární prevence dle věku: předškolní, mladší školní věk, 
starší školní věk, mládež (15 - 18let), dospělí. Prevence v širším smyslu slova. Druhy 
prevence: primární, sekundární, terciární. Prevence tvoří jeden ze tří pilířů 
protidrogové politiky. Cíl primární prevence. Nespecifická a specifická primární 
prevence. Sekundární prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000311 - ANAL 034667 

Výroční zpráva mezinárodního výboru pro kontrolu drog za rok 2003.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 2, s. 28 - 30.  

 Hlavní tématem výroční zprávy INCB byl vztah drogy – kriminalita a násilí. Vliv 
drog a jejich zneužívání na zločinnost a násilí na místní, komunitní úrovni. 
Komplexní opatření na snižování poptávky po drogách. Drogy v Evropě. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000310 - ANAL 034666 

142. a 143. zasedání pracovní skupiny "Jihovýchod" a 99. a 100. zasedání pracovní 
skupiny "STAR".  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 2, s. 24 - 27.  

Akce: Jihovýchod [zasedání]. Budapešť (MAĎARSKO), 05.05.2003-06.05. 2003. 
Star [zasedání]. Berlín (NĚMECKO), 25.03.2003-26.03.2003.  

 Informace o drogách, které byly prezentovány na jednáních pracovní skupiny 
"Jihovýchod" a "STAR". Stručné výtahy z prezentovaných příspěvků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000244 - ANAL 034606 

ZÁVADA, Heřman 

Rozdělení "nejčastějších" drog.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 4, s. 6 - 11, 6 obr.  

 Přehled nejčastějších drog a jejich dělení. Canabinoidy, halucinogeny, stimulační 
opiáty, syntetické drogy, benzodiazepiny, barbituráty, anestetika, inhaláty, anabolika, 
tabák, alkohol. Účinky, závislost, chemické složení, aplikace, předávkování. 

CZ - cze: PA: ká/2004  
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000346 - ANAL 034702 

DÓCI, I. - PAVLOV, P. 

Zneužívanie psychotropných látok a násilie v rodine v USA.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 1, s. 37 - 45, lit. 39.  

 Násilí v rodině je v západní civilizaci častým jevem s vážnými důsledky pro celou 
společnost. Základními informace o uvedené problematice v USA a referuje o 
některých vědeckých a odborných článcích, uveřejněných v lékařských časopisech v 
letech 2001 - 2004 k problematice vztahu domácího násilí a zneužívání 
psychotropních látek v americké rodině. Definice a výskyt domácího násilí. Hlavní 
následky domácího násilí. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2004 

 

000344 - ANAL 034700 

JANČOVIČOVÁ, H. - RITOMSKÝ, A. - HERETIK, A. 

Osobnostné faktory adolescentov konzumujúcich legálne psychoaktívne látky - 
nikotínové cigarety.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 1, s. 3 - 15, 10 tab., lit. 29.  

 Výsledky získané při sledování predikce jednotlivých osobnostních faktorů při 
konzumaci tabákových výrobků. Materiál, metodika, výsledky, diskuze. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2004 

 

000348 - ANAL 034704 

KOVÁČ, P. - SOMOŠOVÁ, J. 

Drogy na oddelení ako medicínsky a právny problém.  

 In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 1, s. 47 - 52, lit. 9.  

 Vztah trestního práva a medicíny v SR. Jedním z právního hlediska 
nejkomplikovanějším okruhem problému představuje poskytování zdravotní péče 
osobám závislým na drogách. Základní práva a povinnosti pacienta. Práva a 
povinnosti lékařů. Pacienti, kteří mají u sebe drogu. Řešení těchto případů na 
Slovensku a v Čechách. 

SLK - sla: PA: ká/2004 

 

000345 - ANAL 034701 

NOVOTNÝ, V. - KOLIBÁŠ, E. 

Skúsenosti študentov vysokých škol s návykovými látkami. : 2. část. Študenti 
lekárskej fakulty UK v Bratislave.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 1, s. 17 - 36, 12 graf, 3 tab., lit. 
20.  
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 Poznatky získané ze souboru 230 studentů Lékařské fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě. Nejčastěji užívanými látkami jsou černá káva, alkohol a tabák. Nejčastěji 
užívanou ilegální drogou je konopí, LSD, MDMA (XTC). V porovnání s výsledky 
průzkumu v roce 1997, vzrostl podíl studentů, kteří opakovaně nebo pravidelně kouří 
tabákové výrobky a vzrostlo i užívání konopí. Rozdíly mezi muži a ženami ve 
zkušenostech s návykovými látkami. Rozdíly mezi uživateli konopí a skupinami 
studentů, kteří konopí neužívají. 

SLK - sla: PA: ká/2004 

 

000315 - ANAL 034671 

VANĚČEK, Miloš 

Rostlinné drogy.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 2, s. 62 - 64, 7 obr., lit. 2.  

 Působení rostlin na lidsko psychikou. Pro aktivní prevenci je důležité znát zdroje 
přírodních drog nebo projevy po jejich požití. Mandragora: Historie, popis, rozšíření, 
způsob užití. Rulík zlomocný: Historie používání, popis a rozšíření, použití, toxicita a 
vedlejší účinky, léčba. Zajímavosti. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000314 - ANAL 034670 

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály 2003.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 2, s. 42 - 61.  

 Obecná charakteristika v oblasti drog. Současný stav v oblasti drog a drogové 
kriminality v ČR. Obchod s heroinem, kokainem, konopím, pervitinem a efedrinem, 
se syntetickými drogami. Asijské, romské, západoevropské a arabské skupiny. 
Regionální specifika obchodu s OPL v České republice (území Hl.m. Prahy, 
středočeský, východočeský, západočeský, jihočeský, severočeský, moravskoslezský, 
jihomoravský region). Činnost skupiny metodiky a prevence NPC. Spolupráce se 
zahraničím. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

000247 - ANAL 031983 

ANDREWS, Sara K. 

U.S. Domestic Prosecution of the American International Sex Tourist : Efforts to 
Protect Children from Sexual Exploitation [Trestní stíhání amerických turistů v 
případech dětské prostituce. Jak ochránit děti před pohlavním zneužíváním].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 94, 2004, č. 2, s. 415 - 454, lit. 271. 
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Turisté, kteří cestují do zahraničí za účelem sexuálního zneužívání dětí. Mezi těmito 
turisty je výrazný podíl Američanů. Problémy s trestním stíháním těchto pachatelů. 
Charakteristika obětí a pachatelů. Nebezpečí pro oběť, infekce HIV. Možnosti 
prevence, přehled dosavadních zákonů v USA a v dalších zemích (Thajsko, 
Kambodža, Costa Rica, Austrálie aj.). Mezinárodní dohody. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000213 - ANAL 033552 

BOSKOVIC, Goran 

Modern Tendencies of Money Laundering [Nové trendy v praní špinavých peněz].  

In: Nauka, bezbednost, policija. - 8, 2003, č. 2, s. 99 - 110, lit. 10. 

 Praní špinavých peněz zneužitím nových technologií. Rizika elektronického 
obchodování, kreditních a platebních karet a hazardního hráčství. Podrobněji k 
některým technikám této finanční kriminality. 

YU - eng, ser: PA: bv/2004 

 

000236 - ANAL 034176 

BUREŠ, Radim 

Prevence diváckého násilí.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, květen, s. 5 - 10. 

 Definování diváckého násilí, které představuje narušení veřejného pořádku a které je 
i vážným rizikem pro bezpečnost ostatních diváků při nezvladatelných davových 
situacích. Prevence a potlačování diváckého násilí jsou proto spojeny s problematikou 
fyzické bezpečnosti na stadionu. Legislativní rámec prevence a potírání diváckého 
násilí v rámci EU a Rady Evropy. Opatření k prevenci a potírání diváckého násilí v 
působnosti policie. Bezpečnostní opatření na stadionech. Sociální prevence. Realizace 
projektu Junior Fan Klubu a jeho cíle. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000237 - ANAL 034177 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Násilí a sex v médiích.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, květen, s. 11 - 14.  

 Dopady filmů, v nichž se spojuje erotika a násilí, vzbuzují obavy a jejich zkoumání je 
v centru zájmu. Dvě roviny účinků: přímá imitace a generalizované afekty promítající 
se do postojů. Nízká hodnota ženy v postojích mužů k obětem domácího násilí. 
Problematika de- a resensibilace. Zatím nejrozšířenějším a vědecky ověřeným 
negativním účinkem násilí na obrazovce je pokles sympatií k oběti, popírání jejího 
utrpení a lhostejnost k jejímu osudu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000207 - ANAL 033992 

DLOUHÝ, Michal 

Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 2, s. 63 - 64, 1 obr. 

 Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, 
kterou mezinárodní společenství přijalo za účelem účinnější prevence a boje proti 
organizované kriminalitě. Definice důležitých pojmů. Justiční spolupráce. Protokol o 
prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, proti pašování přistěhovalců po 
zemi, po moři a letecky, proti nedovolené výrobě střelných zbraní. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000235 - ANAL 034175 

GJURIČOVÁ, Jitka 

Význam a realizace preventivních programů MV ČR.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, květen, s. 1 - 4. 

 Vládní politika prevence kriminality a programy zaměřené na zvyšování pocitu 
bezpečí občanů. Metodická pomoc a finanční podpora těchto programů. Program 
Bezpečná lokalita. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000273 - ANAL 034196 

HANTZSCHK, Marcel 

Wir sind machtlos! : Bekämpfung der Jugendkriminalität durch die Polizei [Jsme 
bezmocní! Boj policie s kriminalitou mládeže].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 3, s. 18 - 22, 2 fot. 

 Diskuse o prostředcích a strategii potírání kriminality mládeže se zatím rozvíjí bez 
fundované analýzy. Vliv sdělovacích prostředků a politických populistů na možná 
řešení a vytváření katastrofických scénářů. Nutnost strukturované analýzy zahrnující 
pět základních okruhů (čas činu, místo činu, pachatel, oběť, resp. možnost stát se 
obětí, kořist, resp. modus operandi) na jejichž základě je pak možné přistoupit k 
přípravě akcí namířených proti kriminalitě mládeže a provedení vlastního zásahu. 
Právní normy, jimiž se policie může řídit. Zhodnocení zásahu a poučení z něj. 

BRD - ger: PA: bh/2004 
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000270 - ANAL 034193 

NISSEL, Michael 

"Wer hat Angst form grünen Mann?" : Graffiti - das Ärgernis aus der Sprühdose 
["Kdo má strach nasprejovat policajta?" Graffiti - pohoršení ze sprejových lahví].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 3, s. 28 - 30. 

 V Německu každoročně vznikají obrovské škody činností sprejerů. Co vlastně graffiti 
jsou, podstata fenomenu, jeho vývoj. Organizovanost sprejerské scény, nejčastější 
místa působení sprejerů. Sprejeři jako bezpečnostní problém (např. hazardérství při 
vytváření graffiti). Postoj společnosti a problém trestnosti, včetně otázek autorského 
práva. Přístup ke graffiti - umění nebo poškozování cizí věci? Policie a sprejeři. 
Pátrání a vyšetřování, prostředky prevence a represe. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000277 - ANAL 034199 

PIENTKA, Monika 

Das grösste Kapital der Zukunft : Lagebild zur Jugendkriminalität in Deutschland 
[Největší kapitál budoucnosti. Stav kriminality mládeže v Německu].  

In: Deutsches Polizeiblat. - 22, 2004, č. 3, s. 6 - 8, 2 tab. 

 Obraz mládeže, jak jej předkládají média, zdůrazňuje rostoucí agresivitu, násilí na 
školách, vandalismus apod. Policejní kriminální statistiky a kriminalita mládeže. 
Věková struktura pachatelů různých trestných činů. Vývoj násilné kriminality 
mládeže. Informační mezery v poznatcích o kriminalitě dětí a mládeže, latence 
některých jevů. Politika prevence a represe. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000241 - ANAL 034180 

Prevence kriminality mládeže - Velká Británie : Vybráno z angl. orig. The 
management and Prevention of Juvenile Crime Problems; Barrymore Cooper, Crime 
Prevention Unit, Paper 20.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, květen, s. 23 - 27. 

 Kriminalita mládeže jako trvalý zdroj pozornosti a výzkumu. Nedostatečná pozornost 
problematice prevence. Řešení kriminality mladistvých jak bylo naznačeno ve zprávě 
Stálé konference ministerstva vnitra k prevenci zločinnosti. Přístup orientovaný na 
mladistvého pachatele. Profil kriminality mládeže, její povaha a rozsah, pachatelé, 
účast na trestném činu. Na prevenci kriminality mládeže musí spolupracovat co 
nejširší spektrum institucí. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000269 - ANAL 034192 

PRONDZINKI, Peter von 

Jugendkriminalität : Checkliste [Kriminalita mládeže. Katalog].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 3, s. 31. 

 Katalogizující přehled problematiky kriminality mládeže. Stav kriminality mládeže, 
její výzkumy, vývoj, rizikové chování mládeže a kriminogenní faktory. Prevence a 
boj proti kriminalitě mládeže. Soudnictví nad mládeží a jeho hlavní úkoly. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000271 - ANAL 034194 

SCHLIE, Hermann 

Strafe muss der Tat auf dem Fusse folgen : Die Beschleunigung der 
Jugendstrafverfahren [Trest musí být pachateli v patách. Urychlení trestního řízení 
nad mládeží].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 3, s. 25 - 27. 

 Trestní politika v oblasti kriminality mládeže. Systém trestního práva a trestního 
soudnictví v případech kriminality mládeže. Koncepce trestní politiky v tzv. 
"Lemgoer Modell": vymezení problému, úkoly policie, úřadů pro mládež, státních 
orgánů, soudů pro věci mládeže. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000208 - ANAL 033551 

TEOFILOVIC, Nebojsa - JELACIC, Milenko 

Political Aspects of Corruption and Money Laundering [Politické aspekty korupce a 
praní špinavých peněz].  

In: Nauka, bezbednost, policija. - 8, 2003, č. 2, s. 81 - 97, 1 tab., lit. 38. 

 Politika a společensky negativní působení korupce a praní špinavých peněz. Příklady. 
Dopady neúčinného potírání těchto jevů na společnost. 

YU - eng, ser: PA: bv/2004 

 

000272 - ANAL 034195 

TIETZ, Ralf 

Jugend geht uns alle an! : Jugendkommissariate: Unterschiedliche Ansätze - 
gemeinsames Ziel [Mládež je věcí nás všech! Komisariáty pro mládež: rozdílný 
přístup - stejný cíl].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 3, s. 22 - 24. 

 Význam mládeže pro budoucnost společnosti a z toho plynoucí důležitost prevence a 
potírání násilí a kriminality mládeže. Celospolečenská diskuse na téma mládež a 
násilí, resp. Kriminalita mládeže. Úkoly policie v tomto směru. Uplatňované metody a  
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organizace policejní práce v oblasti potírání kriminality mládeže, některé speciální 
prostředky, zkušenosti konkrétních policejních orgánů (Bochum, Dortmund). 
Vytváření speciálních policejních útvarů apod. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000203 - ANAL 033989 

VAVŘÍK, Petr 

Vyviňující a alibizující manévry pachatelů násilných trestných činů.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 2, s. 39 - 42, 7 obr. 

 Analýza postoje 47 osob k násilnému činu, kterého se dopustily. Klasifikace 
základních vyviňujících strategií použitých pachateli v reakci na svůj čin. Devět 
základních variant. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000332 - ANAL 034668 

HERZOGOVÁ, Zuzana 

Policejní korupce - mediální téma, nebo každodenní realita? 

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 2, s. 81 - 96, lit. 20. 

  Problematika policejní korupce. Definice, typologie a vývojová stádia korupce. 
Analýza příčin korupce. Korupční situace v Policii ČR. Prevence. Vztahy policie s 
občany ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000309 - ANAL 034665 

Otevřená verze zprávy Evropské unie o organizovaném zločinu za rok 2003.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 2, s. 13 - 23, 1 obr. 

 Zpráva EU o organizovaném zločinu za rok 2003, která je výsledkem těsné 
spolupráce mezi členskými státy s Europolem. Komplexní přehled a vyhodnocení 
hrozby představované nadnárodním organizovaným zločinem v EU. Organizované 
zločinecké skupiny. Přistupující státy. Druhy trestné činnosti. Doporučení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000278 - ANAL 034200 

PRONDZINSKI, Peter von 

Sicherheitsrisiko "Jugend" : Eines altes Phänomen in der aktuellen Diskussion 
[Bezpečnostní riziko - mládež. Starý fenomén v aktuální diskusi].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č, 3, s. 2 - 5, 2 tab., 4 text. příl. 
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Mládež jako kriminologický a sociálně psychologický fenomén. Charakteristika 
mládeže jako celku, její projevy na veřejnosti, vztah k vnitřním i vnějším autoritám, 
rizikovost jejího chování. Kde je hranice mezi mladistvým darebáctvím a trestným 
činem? Podstata kriminality mládeže, kriminogenní faktory, obraz mládeže ve 
veřejnosti a médiích. Obraz mládeže z hlediska policejních a soudních statistik. 
Prevence kriminality mládeže, její účastníci. Úloha policie a soudů. Mládež jako 
bezpečnostní riziko. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000337 - ANAL 034693 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Někdy už nestačí pracovat jen zaběhnutým stereotypem.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 2, s. 148 - 152.  

 Popis policejní akce s krycím názvem "Perla", která byla zaměřena proti hrozivě 
narůstajícímu počtu bytových krádeží v Basileji páchaných "vloupáním za soumraku". 
Do akce byly nasazeny jednotky švýcarské, francouzské a německé policie, orgány 
činné v trestním řízení, obyvatelé a média. Výsledky akce. Preventivní programy "17 
x 5". Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000334 - ANAL 034690 

ŠTĚCHOVÁ, Markéta - DANIELOVÁ, Kateřina 

Konflikty s rasovým a etnickým kontextem.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 2, s. 114 - 123, 12 tab., lit. 5.  

 Rozbor údajů o konfliktech, u kterých se vyskytlo podezření z rasově a etnicky 
motivovaných útoků, tak jak byly zachyceny Policií ČR v letech 1997 - 2001. 
Výsledky analýzy. Charakteristiky pachatelů. Charakteristiky obětí. Charakteristiky 
deliktů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

000336 - ANAL 034692 

JEGIOVÁ, Danka - RAK, Roman - STRAUS, Jiří 

Identifikace osoby na základě tvaru ucha a jeho otisků : 2.část.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 2, s. 135 - 147, 8 obr., lit. 16. 

 Pokračování z čísla 1/2004. Zajišťování srovnávacího materiálu. Současné metody 
identifikace osob podle ucha. Možnosti využití ucha v kriminalistické identifikaci.  
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Počítačové vidění ucha. Technologie počítačového vyhodnocení obrazu ucha. 
Základní postupy strojového zpracování. Využití termovize. Mezinárodní výzkumy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000202 - ANAL 033988 

MATOUŠEK, Vladimír 

Sebevražda střelnou zbraní.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 2, s. 72. 

 Úkony, které je potřeba udělat při nálezu osoby, která zřejmě spáchala sebevraždu 
střelnou zbraní. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000258 - ANAL 034181 

NOWAK, Andreas - MÜLLER, Horst 

Biometrie wird alltagstauglich : Einsatz von biometrischen Systemen zur Steigerung 
der Inneren Sicherheit [Biometrie se stala každodenní záležitostí. Použití 
biometrických systémů ke zvýšení vnitřní bezpečnosti].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 5, s. 6 - 8, 10, 4 obr. 

 Biometrie a její stoupající význam v oblasti zajišťování vnitřní bezpečnosti. Hlavním 
úkolem je identifikace a ověření totožnosti. Daktyloskopie jako v podstatě 
biometrická metoda ověřování totožnosti a identifikace osob. Základní metody 
biometrického poznávání (zobrazení prstů, tvar obličeje, geometrie ruky, identifikace 
oka, rtů, rukopisu a podpisu, hlasu). Policejní standardy biometrických metod. 
Uplatnění biometrie v praxi - pilotní projekt letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, 
biometrie v Evropě. Právní rámec využití biometrie. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000335 - ANAL 034691 

OČKAY, Štefan - KHOP, Ladislav - MAYER, Jaroslav 

Defektoskopická a metalografická expertiza - identifikace vozidel.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 2, s. 124 - 134, 5 obr. 

 Současné možnosti kriminalistickotechnického zkoumání pozměněných nebo 
odstraněných identifikačních znaků vozidel pomocí metod defektoskopické a 
metalografické expertizy. Popis jednotlivých druhů používaných metod, jejich 
aplikace, výslednost a hodnocení. Možnosti prevence pro snižování počtu krádeží 
motorových vozidel. Předpokládaný vývoj značení motorových vozidel ve výrobě. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000205 - ANAL 033990 

POSPÍŠIL, Luboš - STRAUS, Jiří 

Vyhledávání, zajišťování a zkoumání stop.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 2, s. 43 - 49, 7 obr. 

 Historie zkoumání uší. Anatomie vnějšího ucha. Identifikační proces. Klasické 
způsoby porovnání stop s porovnávacím materiálem. Systém LUCIA v trasologii. 
Snímání zajištěných stop a kontrolních otisků. Porovnávání stop s kontrolními otisky 
uší. Metoda různobarevného rozlišení a metoda konturováním. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

000307 - ANAL 034663 

ČINČÁR, Pavel 

Příprava policie České republiky na přistoupení k Úmluvě o Europolu.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 2, s. 3 - 6, 1 obr. 

Akce: Rozšíření Europolu [jednání]. 23.04.2003-24.04.2003.  

 Ve dnech 23.-24.4.2003 svolal Europol pracovní jednání na téma "Rozšíření 
Europolu". Předmětem jednání byly organizační, právní, technické, finanční a 
personální aspekty přistoupení nových členských zemí k Úmluvě o Europolu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004  

 

000268 - ANAL 034191 

DAMM, Hans R. 

Polizeitechnik-heute : Taktik und Technik müssen zusammenwirken [Policejní 
technika dneška. Taktika a technika musí být v souladu].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 49, 2004, č. 3, s. 82 - 84, 4 obr. 

 Význam technických prostředků jak pro běžnou policejní práci, tak především pro 
zásahovou činnost. Technické prostředky pocházejí z části z produkce určené pro 
civilní využití, z části jsou specializovanými prostředky. Nejsou stanoveny žádné 
normy pro jejich vývoj, zkoušení a zavádění do praxe. Přitom taktice zásahu by měla 
odpovídat i kvalita technických prostředků. Analyzování situace v německé policii z 
tohoto hlediska a návrh některých řešení. 

BRD - ger: PA: bh/2004 
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000308 - ANAL 034664 

FRYŠTÁK, Marek 

Mezinárodní policejní spolupráce.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 2, s. 7 - 10. 

 Historie Europolu. Organizační struktura Europolu. Činnost Europolu. Mezinárodní 
spolupráce Europolu. Rozdíl mezi Interpolem a Europolem. ČR a Europol. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000204 - ANAL 033549 

KALESNYKAS, Raimundas 

The Place and Role of Private Security in Policing : A State in Transition [Místo, 
úloha a vývoj soukromých bezpečnostních služeb v policejní činnosti. Přechodné 
stadium].  

In: Nauka, bezbednost, policija. - 8, 2003, č. 2, s. 21 - 37, 4 obr., lit. 25. 

 Z výzkumu činností soukromých bezpečnostních služeb a jejich přínosu pro 
bezpečnost ve společnosti. Rozšiřování těchto služeb, vztahy SBS a policie. Právně 
nedořešené vazby, zejména v oblasti součinnosti. K vývoji a transformaci SBS. Údaje 
z několika zemí. 

YU - eng, ser: PA: bv/2004 

 

000303 - ANAL 034639 

LIŠKA, Přemysl 

Evropský standard.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 5, s. 18 - 19, 1 obr., 1 tab. 

 Projekt EFQM Excelence jako celek a objasnění jeho vztahu k našemu členství v EU. 
Zavedení modelu EFQM do Policie ČR. EFQM Excelence model devět hlavních a 32 
dílčích kritérií. Nástroje, prostředky, výsledky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000275 - ANAL 031985 

LUNDMAN, Richard J. 

Driver Race, Ethnicity, and Gender and Citizen Reports of Vehicle Searches by Police 
and Vehicle Search Hits : Toward a Triangulated Scholarly Understanding [Rasa, 
národnost a pohlaví řidiče. Výpovědi občanů o kontrole motorových vozidel. Řešení: 
trojrozměrná vědecká analýza].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 94, 2004, č. 2, s. 309 

- 350, 5 tab., lit. 141. 
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Dopravní kontroly, prohlídky soukromých vozidel, zadržení řidiče. Policie se údajně 
stále řídí rasou, etnickým původem, pohlavím a sociálním postavením řidiče. Běloši a 
lidé vyššího společenského statusu nejsou kontrolováni tak často, jako příslušníci 
národnostních menšin. Byl proveden průzkum mezi občany i mezi policisty, výsledky 
byly rozdílné. Je nutno provést nový, tzv. trojrozměrný průzkum (údaje od policistů, 
občanů a pozorovatelů) a provést vědeckou analýzu všech těchto údajů. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000215 - ANAL 033998 

MIKLÍKOVÁ, Eva 

Model EFQM mění českou policii.  

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 3, s. 12, 2 obr. 

 Zavádění modelu kvality řízení u české policie. Policie v ČR vytváří vzorové 
služebny, které se mají svým pojetím a vstřícným přístupem k zákazníkům podobat 
těm v Nizozemí. V současné době se v rámci projektu EFQM provádí průzkum 
kvality kontaktu s veřejností. Průzkumy veřejného mínění. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000317 - ANAL 034673 

NOVÁK, František 

Norské bezpečnostní služby.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 1, s. 46 - 50, 2 obr. 

 Kriminalita v Norsku. Vývoj a tendence páchání kriminality v Norsku. Norský 
veřejně bezpečnostní systém. Ústředí pro informační a zpravodajskou činnost. 
Soukromé bezpečnostní služby na území Norska. Dějiny severských strážců. Právní 
postavení podniků komerční bezpečnosti. Způsob organizace SBS. Stavovské 
organizace. Spolupráce se státními orgány. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000216 - ANAL 033999 

Nové vrtulníky Policie ČR.  

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 3, s. 13, 3 obr. 

 Vrtulníky EC 135 T2, které zajišťují záchrannou službu v rámci integrovaného 
záchranného systému. Každý s osmi nových vrtulníků má předem stanovené základní 
poslání i operační prostor. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000206 - ANAL 033550 

PETROVIC, Lazar 

Forms of Threat to Police Radiokommunication Systems and Electronic 
Countermeasures [Možnosti ohrožení policejních radiokomunikačních systémů a 
elektronická protiopatření].  

In: Nauka, bezbednost, policija. - 8, 2003, č. 2, s. 57 - 79, lit. 16 

 Policejní radiokomunikace. Spolehlivost a bezpečnost spojení. Oblasti technických 
problémů a formy ohrožení funkčnosti policejních radiokomunikačních systémů. 
Možnosti elektronických protiopatření, el. průzkumu a goniometrie. 

YU - eng, ser: PA: bv/2004 

 

000274 - ANAL 034197 

SCHEIBE, Gerhard 

Sport statt Gewalt : Sport als "Eintrittskarte" für Polizeiarbeit mit Jugendlichen [Sport 
místo násilí. Sport jako "vstupenka" umožňující policejní práci s mládeží].  

In: Deutsche Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 3, s. 15 - 18, 2 obr. 

 Fenomén násilí a kriminality mládeže je v centru pozornosti kriminologů i 
psychologů. Na základě jejich poznatků pak vznikly policejní preventivní programy, 
které nabídly mládeži možnost trávení volného času sportem a uvolnit tak svou 
přirozenou agresivitu. Bližší informace o koncepci prevence násilí a kriminality 
mládeže v Severním Porýní-Vestfálsku. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000260 - ANAL 034183 

SCHWEFLINGHAUS, W. - DE VOL, D.M. 

Wir sind eine Abend- und Wochenendgesellschaft : Soziale und familiäre Folgen von 
Wechselschichtdienst bei der Polizei [Jsme večerní a víkendová společnost. Sociální a 
rodinné problémy policistů sloužících ve směnách].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 5, s. 22 - 23, 25, 4 příl., lit. 3. 

 Práce na směny vždy přináší problémy ve společenských a rodinných vztazích. Při 
výkonu policejní profese se k tomu přidává vysoká psychická zátěž a to jak sloužícího 
policisty, tak i jeho rodinných příslušníků. Jedním z možných řešení je správné 
plánování a rozvržení služeb do týdenního cyklu. Součástí je pak i zajištění 
poradenství a pomoci rodinám policistů. Zákoník práce o této problematice. 

Jmenné odkazy: Vol, D.M. De viz De Vol, D.M viz též DeVol, D.M. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

 18



000217 - ANAL 034000 

TÉGL, Patrik 

Policejní vyjednavači: Tady a teď.  

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 3, s. 15, 2 obr. 

 Práce policejních vyjednavačů. Výběr vyjednavačů z řad policie. Rozhovor s 
policejním vyjednavačem, který působí v bezpečnostním sboru přes dvacet let. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000232 - ANAL 034602 

TÉGL, Patrik 

Policejní věda není teorie o praxi, ale pro praxi! 

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 3, s. 24, 1 obr. 

 Pojem "věda". Pojem policejní vědy. Projekt na rozvoj policejních věd do roku 2008. 
Ohlasy policistů z praxe k této problematice. Změny výuky v policejních disciplín na 
policejních školách ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000305 - ANAL 034661 

VANĚK, Jan J. 

Škola v síti.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 5, s. 30 - 31, 3 obr. 

 Vznik, charakteristika a činnost Cepolu. EPLN - European Police Learning Network 
- Evropská policejní vzdělávací síť. Internetové stránky EPLN mají tři samostatné 
oddíly: EPKN, EPDN, EPSN. Výhody internetového vzdělávání. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000321 - ANAL 034677 

BRABEC, František 

Soukromý detektiv a standardy odborné způsobilosti.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 1, s. 60 - 61.  

 Problematika soukromé bezpečnostní činnosti. Soukromé detektivní služby 
představují v současné době ke své činnosti celý souhrn různých technologií. postupů, 
přístupů a znalostí. Standardy soukromé detektivní činnosti - přehled. Pokračování 
příště. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000325 - ANAL 034681 

BRABEC, František 

Soukromý detektiv a standardy odborné způsobilosti.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 2, s. 52 - 54.  

 Pokračování z čísla 1/2004. Konkurenční zpravodajství. Standardy právní odborné 
způsobilosti soukromého detektiva. Standardy kriminalistické odborné způsobilosti 
soukromého detektiva.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000354 - ANAL 034710 

KOUKAL, Pavel 

Ochrana ústavních činitelů ve Spolkové republice Německo.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 6, s. 35, 1 obr.  

 Ochrana spolkových ústavních činitelů. K této ochraně je určena tzv. Zajišťovací 
skupina Spolkového kriminálního úřadu, která tuto ochranu zabezpečuje v úzké 
součinnosti s příslušníky Spolkové pohraniční stráže. Základní úkoly Zajišťovací 
skupiny. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000333 - ANAL 034689 

KOVAŘÍK, Zdeněk 

Vztah policistů ke službě z pohledu empirickém poznání.  

In: kriminalistika. - 37, 2004, č. 2, s. 97 - 113, 5 obr., 3 tab., lit. 9.  

 Empirické zkoumání vztahu policistů ke své profesi a ke službě obrací pozornost na 
oblast dlouho opomíjenou. Je založeno na poodhalení reálných jevů a procesů 
působících uvnitř policie. Výsledky výzkumu. Schéma výzkumu faktorů ovlivňujících 
vztah policistů ke službě. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000350 - ANAL 034706 

LIŠKA, Přemysl 

Otázky pro ... náměstka policejního prezidenta plk. Mgr. Oldřicha Martinů.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 6, s. 8 - 9, 1 obr.  

 Členství České republiky v Europolu. Informační systém Eurodac. Příprava ČR na 
zapojení do vízového informačního systému (VIS). Vybudování kanceláře SIRENE v 
ČR. Databáze SIS. Vztah SIS a Europolu. Součinnost české policie s Europolem. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000331 - ANAL 034687 

NOVÁK, František 

Řešení musí vycházet z porozumění (SBS a narušení veřejného pořádku).  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 2, s. 56 - 60.  

 SBS a veřejný pořádek. Připravenost bezpečnostního personálu. Demonstrace v 
jednotlivých fázích průběhu. Psychologický přístup. Taktický přístup SBS. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000355 - ANAL 034711 

PALOVČÍKOVÁ, Geraldina 

Je otázka rovnosti mužů a žen pouze "ženský problém"? 

In: Policista. - 10, 2004, č. 6, s. 38 - 39, 1 obr.  

 Postavení žen v České republice. Institucionální zabezpečení rovnosti mužů a žen v 
ČR. Problematika rovných příležitostí v rezortu vnitra. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000353 - ANAL 034709 

VANĚK, Jan J. 

Vzdělávání nebude BIČ.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 6, s. 30 - 31, 3 obr.  

 Rozhovor s vedoucím Skupiny vzdělávání, služební přípravy a sportu při Policejním 
prezidiu, o budoucnosti policejního vzdělávání. Celoživotní vzdělávání. Zákon o 
služebním poměru. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

000224 - ANAL 034204 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar 

K novým aspektům postihu prostituce (ratio legis 217a a 217b trestního zákona).  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 6, s. 17 - 18. 

 Autorka rozebírá nové aspekty postihu prostituce mladistvých mezi 15 až 18 lety 
podle ustanovení zákona č. 218/2003 Sb., 217a a 217b. Porovnání s 204 trestního 
zákona o kuplířství. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2004 
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000201 - ANAL 033987 

DLOUHÝ, Michal 

Úmluva o počítačové kriminalitě.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 2, s. 37 - 38. 

 Stručný obsah jednotlivých kapitol Úmluvy o počítačové kriminalitě. Změny, které 
budou muset být do českého trestního práva zavedeny, aby úmluva po ratifikaci 
mohla být na území ČR aplikována. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000302 - ANAL 034638 

Evropa versus teror.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 5, s. 10 - 11, 1 obr., 1 tab. 

 Boj proti terorismu. Bruselská opatření. Organizační struktura Europolu. Úspěchy 
Europolu. OLAF, EUROJUST, CEPOL - charakteristika.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000326 - ANAL 034682 

IVANKA, Ján - ČANDÍK, Marek 

Technika ukrývání dat a stenografie.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 1, s. 62 - 64, 3 obr. 

 Technika ukrytí informace. Historie. Problematikou ukrývání informací se zabývají 
následující oblasti: Kryptografie, stenografie, technika označování autorských práv, 
technika krycích kanálů, anonymita. Steganografie a technika vodoznaků. Klasifikace 
senografických technik podle typu použitých krycích dat. Základní typy útoků na 
steganografické systémy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000230 - ANAL 034171 

KMEC, Jiří 

Právo na přiměřenou délku trestního řízení v judikatuře Evropského soudu pro lidská 
práva.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 5, s. 133 - 143. 

 Právo na přiměřenou délku trestního řízení a jeho zakotvení v Evropské úmluvě o 
lidských právech. Zájem na přiměřené délce trestního řízení má jak obviněný, tak i 
stát. Rozbor dané problematiky z hlediska lhůt a z hlediska přiměřenosti délky řízení 
vzhledem ke konkrétním okolnostem daného případu. Příklady judikatury Evropského 
soudu pro lidská práva. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000233 - ANAL 034173 

KOUŘIL, Ivo 

Kdy aplikovat 40 odst. 5 TrZ? 

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 5, s. 147 - 149. 

 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže novelizoval i některá ustanovení trestního 
zákona. Možné obtíže při aplikaci 40 odst. 5 TrZ a to především v souvislosti s 
výkladem pojmu "osoba blízká věku mladistvých" a s existencí zvláštního zřetele 
hodných poměrů takové osoby, či zvláštního zřetele hodných okolností případu. 
Diskuse o rozpětí trestní sazby za pokus nikoli zvlášť závažného úmyslného trestného 
činu spáchaného osobou ve věku blízkému věku mladistvých. 

CZ - cze: PA: 2004 

 

000219 - ANAL 033561 

KULKOVÁ, Radmila 

Právní regulace hotovostních plateb - zákon o omezení plateb v hotovosti.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 6, s. 2 - 9. 

 Smysl a provádění zákona o omezení plateb v hotovosti – zákona č. 254/2004 Sb., s 
účinností od 1.7.2004. Základní pojmy, povinnost provést platbu bezhotovostně, 
věcné výjimky. Limity a povinnost součinnosti příjemce platby. Přechodné období. 
Kontrola dodržování zákona a sankce. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000257 - ANAL 034206 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Několik poznámek k novelizaci trestního práva procesního v oblasti justiční 
spolupráce v souvislosti s přístupem České republiky do Evropské unie.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 6, s. 20 - 24. 

 Článek se zabývá některými otázkami a souvislostmi nezbytné novelizace trestního 
práva procesního v oblasti justiční spolupráce. Vymezení okruhu otázek, které je třeba 
upravit v rámci novelizace trestního řádu v souvislosti s přístupem ČR do EU. 
Postupy a nástroje právní moci v užším slova smyslu vyplývající ze smluvních 
nástrojů EU. Specifické postupy a nástroje právní pomoci vyplývající z dalších 
právních dokumentů EU. Evropská justiční síť. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000223 - ANAL 034203 

PAROULKOVÁ, Veronika 

Vazba mladistvých podle zákona č. 218/2003 Sb. a k možnosti zjednodušení trestního 
řádu ve věcech vazby.  
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In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 6, s. 13 - 16, 1 tab. 

 Úprava vazebního práva mladistvých. K možnosti zjednodušení trestního řádu ve 
věcech vazby. Tabulka uvádí celkové srovnání stávající právní úpravy a navrhované 
změny.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000254 - ANAL 034205 

RNČIŘÍK, Tomáš 

Úvaha nad trestným činem porušení povinnosti v řízení o konkursu.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 6, s. 18 - 20. 

 Úvaha nad vazbou skutkové podstaty trestného činu porušení povinnosti v řízení o 
konkursu. Největší důraz je v příspěvku kladen na posouzení počínání bývalého 
jednatele s. s r.o. v souvislosti s povinnostmi stanovenými ustanovením 17 ZKV. 
Úvaha nad použitím ust. 18 odst. 4 ZKV na zmíněný skutkový stav. Otázka výkladu 
znění ustanovení 126 odst. 1 tr. zákona. Závěrečné shrnutí. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000234 - ANAL 034174 

SOTOLÁŘ, Alexander 

K zániku trestnosti činu spáchaného mladistvým podle 7 zákona o soudnictví ve 
věcech mládeže a k jeho procesním důsledkům.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 5, s. 156 - 158. 

 Naplnění zákonných podmínek pro zánik trestnosti provinění mladistvého a vztah 
tohoto institutu k procesním formám řešení trestních věcí odstoupením od trestního 
stíhání, zastavením trestního stíhání, popř. podmíněným zastavením trestního stíhání. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000226 - ANAL 033558 

SVOBODOVÁ, Eva 

Několik poznámek ke kratší pracovní době.  

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 6, s. 2 - 7, lit. 

 Kratší pracovní doba a institut zkrácené pracovní doby. Vysvětlení pojmů a otázek 
ohledně kratší pracovní doby (právní nárok, rozvržení, kombinace s pružnou prac.  

dobou, práce přesčas, skončení prac. poměru, komunitární právo). 

CZ - cze: PA: bv/2004 
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000231 - ANAL 034172 

TOMÁŠEK, Michal 

Existuje "evropské trestní právo"? 

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 5, s. 143 - 146. 

 Trestní právo a právo trestat se odvozuje od suverenity nad určitým územím. 
Takovým suverénem je tradičně stát. EU dosud suverenitu nemá a ES ji mají jen v 
určitém okruhu pravomocí výslovně předaných členskými státy. Suverenita státu 
nevylučuje mezistátní a mezinárodní spolupráci při potírání trestné činnosti. Tzv. 
"mezinárodní právo trestní" a jeho podstata. Třetí pilíř EU a rámcová rozhodnutí, 
směrnice a struktury vytvářené Radou EU a ES právě pro spolupráci v trestních 
věcech. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000316 - ANAL 034672 

VELNER, Zdeněk 

Systémy řízení kvality a EU.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 1, s. 52 - 53. 

 Zavedení a certifikace systému řízení kvality u podnikatelských subjektů. Hodnocení 
a jeho role v systému řízení organizace. Motivační přístupy. Zákon o střelných 
zbraních a střelivu v EU. Vydání zbrojního průkazu. Evropský zbrojní průkaz. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000338 - ANAL 034694 

Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a 
krajů.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 23, s. 28 - 29. 

 Postup při poskytování informací ze zápisů z jednání zastupitelstva a rady a z 
usnesení těchto orgánů v případě obcí, hlavního města Prahy a krajů, aby nebyly 
porušeny zásady ochrany osobních údajů. 

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

 
000239 - ANAL 034603 

CHLUDIL, Ivan 

Policejní pistole USA.  

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 3, s. 29, 2 obr. 

 Dějiny a vznik Coltu 1911. Základní technické údaje Coltu 1911, nejrozšířenější 
varianty M1911A1. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000212 - ANAL 033996 

DOČKAL, Petr 

Netradiční způsoby nošení zbraně.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 3, s. 62 - 64, 8 obr. 

 Základní informace ke způsobům nošení zbraně. Tradiční a nekonvenční způsoby k 
ukrytí zbraně. Ostatní techniky nošení zbraně. Druhy pouzder. závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000280 - ANAL 034616 

DUŠEK, Ondřej 

SIG SG - 551 Cal 5,56 x 57 mm Nato/.223 Remington.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 5, s. 54 - 57, 8 obr., 1 tab. 

 Charakteristika a popis samonabíjecí pušky SIG SG-551. Technické údaje a 
vlastnosti pušky. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000211 - ANAL 033995 

HRADECKÝ, Martin 

AYO Gurkhali! Minitest nepálského nože.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 3, s. 29 - 31, 10 obr., 1 tab. 

 Popis a charakteristika nepálského nože. Užití Kukri v boji z blízka. Testy tohoto  

nože. Kurzy v základech ovládání kukri. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000253 - ANAL 034613 

HRADECKÝ, Martin 

Dýky Commandos.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 5, s. 10 - 11, 7 obr., 1 tab. 

 Technické údaje a vlastnosti dýky F-S. Různé modely. Výzbroj. Popis scheffieldské 
repliky. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000220 - ANAL 033554 

JOHNSON, Dan C. 

How To Benchrest Your Handgun [Střelba s krátkou zbraní s oporou].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 6, s. 42 - 43, 4 obr. 

 Několik doporučení pro přesnou střelbu z pistole s oporou. Příprava střeleckého 
stanoviště, výběr a použití vhodných pomůcek, zaujetí správné polohy, opření a 
držení zbraně (zpravidla obouruč). Vlastní technika střelby, přestávky ve střelbě. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000343 - ANAL 034699 

MAREK, Stanislav 

Granatpistole Heckler & Koch v policejních službách. Účelná klasika či překonání 
historie? 

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 7, s. 89 - 91, 10 obr., 1 tab. 

 Již v prvoválečném konfliktu se ukázala potřeba nové zbraně. Vznikaly první vrhače 
granátů, ze kterých se o několik desetiletí vyvinula další třída účinných zbraní 
pěchotní granátomety. Technické údaje a vlastnosti. Použití granátometů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000252 - ANAL 034612 

MARGOLIUS, Richard 

Cornershot. Zbraň, která umí střílet za roh.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 5, s. 8, 2 obr. 

 Speciální adaptér na standardní krátkou kulovou zbraň (Glock, SIG Sauer, CZ, 
Beretta - obvykle nošené příslušníky speciálních jednotek jako záložní zbraň ve 
stehenním pouzdře), kterou lze do adaptéru jednoduše a rychle zafixovat. Pomocí 
malé kamery, umístěné pod zbraní, může střelec na displeji bezpečně monitorovat 
rizikovou oblast. Nasvěcovač. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000255 - ANAL 034614 

MARGOLIUS, Richard 

Rodina škorpionů.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 5, s. 20 - 22, 9 obr., 2 tab. 

 Technické údaje a vlastnosti CZ Škorpion 9x19. Technické údaje a vlastností 
Škorpionu vz. 82, vz. 83, vz. 61E. Střelivo. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000221 - ANAL 033555 

MILLER, Payton 

CZ 2075 RAMI Sub-Compact [Pistole CZ 2075 RAMI Sub-Compact].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 6, s. 46 - 47, 8 obr. 

 Subkompaktní pistole CZ 2075 RAMI ráže .40 S&W (s kapacitou nábojů 8+1) a 9 
mm Parabellum (10+1). Specifikace. Demontáž zbraně k čistění, detail 3bodových 
přestavitelných mířidel. Testování střelby a vlastnosti při střelbě. Pistole vychází z 
konstrukce modelu CZ 75. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000210 - ANAL 033994 

VONDRÁČEK, Aleš 

Jak trénovat obrannou střelbu? 

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 3, s. 18 - 19. 

 Základní pravidla při manipulaci se zbraní. Trénink použití zbraně. Základní abeceda. 
Obranné střelby. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000281 - ANAL 034617 

VONDRÁČEK, Aleš 

Vybíráme: ráži (obranné) zbraně a střelivo na nošení.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 6, s. 18 - 19, 7 obr. 

 Praktický pohled na volbu ráže. Volba druhů střeliva pro nošení. Střelba v 
sebeobraně. Nejobvyklejší ráže pistolí a revolverů. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000225 - ANAL 033557 

ZWOLL, Wayne van 

A Serious Contender [Pistole Contender. Vážný soupeř].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 6, s. 78 - 80, 6 obr. 

 Jednoranová ruční zbraň Thompson/Center G2 Contender. Podrobněji k pistoli 
Contender G2. Originální stavebnicová konstrukce umožňuje rozsáhlou výměnu 
hlavní (pistolových, puškových, některých brokovnicových) pro střelivo od ráží .22 
po ráže .45. Úderník je přestavitelný pro střelivo se středovým nebo okrajovým 
zápalem. Historie vývoje, technické podrobnosti a výčet vhodného střeliva. Ukázka 
výsledků střelby. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

000327 - ANAL 034683 

ČANDÍK, Marek 

Zálohování dat v informačních systémech.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 2, s. 2 - 4, 1 obr. 

 Problematika zálohování dat je součástí bezpečnostní politiky informačních systémů. 
Příčiny ztráty dat. Cíl zálohování. Způsoby zálohování. Výchozí, kompletní, 
inkrementální (přírůstkové), diferenční (rozdílové). Podle způsobu vytváření záloh 
rozlišujeme: Decentralizované (decentrální), centralizované (centrální). Filozofie 
zálohování. Vlastní strategie zálohování. Vlastní strategie zálohování dat v 
informačních systémech. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000322 - ANAL 034678 

Komorové trezory.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 2, s. 34 - 35. 

 Definice komorových trezorů. Princip bezpečnosti. Legislativa. Konstrukce 
bankovních komorových trezorů. Umístění. Certifikace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000356 - ANAL 034712 

MACEK, Oskar - WANNER, Michal 

Strategie řešení problematiky dlouhodobého uchovávání digitálních archiválií v České 
republice.  
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In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 15, s. 28 - 30, 1 schéma. 

 Specifika digitálních archiválií. Problém ukládání a jeho podoby. Obecné schéma 
digitálního archivu. Problém autenticity. Základní rysy strategie. Vznik digitálního 
archivu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000330 - ANAL 034686 

MATOUŠKOVÁ, Ingrid - RAK, Roman 

Role bezpečnostního manažera při prosazování komplexní informační bezpečnosti.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 2, s. 46 - 51, 4 obr., lit. 11. 

 Komplexní pohled na práci bezpečnostního manažera. Základní osobnostní 
požadavky na roli bezpečnostního manažera. Způsoby a možnosti jeho výběru při 
obsazování této významné manažerské pozice v instituci. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000323 - ANAL 034679 

Nejvyšší možný stupeň zabezpečení IT/IS.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 2, s. 37, 1 obr. 

 Zabezpečení informačního systému u organizace. Objektivní a subjektivní hrozby 
informačního systému. Nejvyšším možným stupněm zabezpečení IT/IS jsou datové 
komory certifikované podle EN 1047 - 2. Certifikace R60D. Příště - Datové 
kontejnery. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000328 - ANAL 034684 

TOMS, Ladislav 

Úschovné objekty - trezorová technika.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 2, s. 6 - 31, 2 grafy, 66 obr., 7 tab. 

 Statistika trestné činnosti vloupáním do trezorů. Historie uschovaných objektů a 
schránek. Počátky novodobých úschovných objektů ve světě, Čechách a na Moravě. 
Základní části trezoru. Uzamykací zařízení. Osobní trezory. Trezory do stěny, trezory 
do podlahy,  trezory do vozidla, hotelové trezorky, mobilní skříňové trezory, trezory 
na zbraně, komorové trezory a dveře. Depozitní trezory. Trezorové zámky. Ochrana 
utajovaných skutečností. Certifikační činnost. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000329 - ANAL 034685 

VEINER, Zdeněk 

Bankomaty a bezpečnost jejich provozu.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 2, s. 38. 

 Peněžní bankomaty patří mezi důležité služby bank a spořitelen. Bezpečnost 
moderních bankomatů. Vykrádání peněz z bankomatů. Kontrola výdaje finanční 
hotovosti. Kontrola provozu a poruchová hlášení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

000298 - ANAL 034634 

ADAMEC, Vilém 

Současnost a budoucnost typových plánů.  

In: 112. - 3, 2004, č. 5, s. 24 - 25, 2 obr., 2 přílohy, lit. 7. 

 Harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů. Přehled typových krizových 
situací. Schéma katalogu krizových opatření. Současný stav zpracování typových 
plánů. Přehled krizových opatření. Přehled použité a doporučené literatury. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000297 - ANAL 034633 

BLÁHA, Klement 

Koncepce ochrany obyvatelstva Jihočeského kraje.  

In: 112. - 3, 2004, č. 5, s. 22, 1 obr. 

 Koncepce ochrany obyvatelstva Jihočeského kraje. Obsah koncepce je členěn do čtyř 
základních částí. Vychází ze zhodnocení rizik možných mimořádných událostí a 
krizových situací na území kraje. Ochranná opatření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000301 - ANAL 034637 

BRUNNER, Aleš 

Sebeobrana záchranáře.  

In: 112. - 3, 2004, č. 5, s. 28, 1 obr. 

 Narůstající brutalita při napadení záchranářů, učitelů, policistů. Rozvoj znalostí z 
psychologie. Možnost náhlého útoku. Sebeobrana záchranáře. Vybavení záchranáře –  
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obranné prostředky.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000318 - ANAL 034674 

BURIAN, Stanislav 

Risk management v pojišťovnictví z vlastní praxe.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 1, s. 43 - 44. 

 Požární bezpečnost staveb - konstrukční systémy. Vnitřní dělení objektů do 
požárních úseků. Automatická elektronická požární signalizace - EPS. Automatické 
stabilní hasící zařízení. Dojízdnost profesionálních hasičů k požáru. Zabezpečení 
požární ochrany v době mimopracovní a mimoprovozní. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000294 - ANAL 034630 

DEKRET, Pavel 

Kolik nás vlastně je? 

In: 112. - 3, 2004, č. 5, s. 16 - 17, 6 graf. 

 Přehled vývoje počtu jednotek. Jednotky hasičských záchranných sborů krajů 
(okresů). Počet podnikových jednotek PO. Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. 
Současný početní stav jednotek PO a hasičů v nich. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000296 - ANAL 034632 

HOŘEJŠ, Karel 

Ochrana proti povodním.  

In: 112. - 3, 2004, č. 5, s. 23, 2 obr. 

 Systém AQUA Barrier. Příklad použití systému. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000293 - ANAL 034629 

KEMROVÁ, Jana 

Centrum tísňového volání Ostrava.  

In: 112. - 3, 2004, č. 5, s. 14 - 15, 2 obr. 

Ostrava Centrum tísňového volání (CTV) v Ostravě. Společně v něm pracují tři 
základní složky integrovaného záchranného systému (IZS). Popis CTV. Využití  
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potřebných informací. Archivace dat. Zázemí pro krizový štáb. Perspektivy dalšího 
rozvoje. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000299 - ANAL 034635 

KMOCH, Vladislav 

Iniciativa EU v otázce bezpečnosti v tunelech.  

In: 112. - 3, 2004, č. 5, s. 33 

 Velké množství požárů v evropských tunelech v posledním desetiletí, majících za 
následek velké ztráty na životech a poškození konstrukcí, zvýraznilo obecnou 
nedostatečnost navrhování, organizace a kontroly požární bezpečnosti v silničních a 
železničních tunelech a současně i důležitou úlohu, kterou při této problematice hraje 
lidský faktor. Revize předpisů. Různé druhy programů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000295 - ANAL 034631 

MATĚJKA, Jiří 

Nové možnosti detekce bojových chemických látek.  

In: 112. - 3, 2004, č. 5, s. 20 - 21, 3 obr., 2 tab. 

 Detekce bojových chemických látek. Požární ochrana a detekce. Požární jednotky a 
ochranné prostředky. Princip činnosti. Stacionární IMS systém při ochraně veřejných 
budov. Popis a charakteristika. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000290 - ANAL 034626 

OHÁŇKA, Petr - KOVÁŘ, Václav - PAVLÍČEK, Leoš - VALÁŠEK, Rudolf 

Požár ubytovny měl tragické následky.  

In: 112. - 3, 2004, č. 5, s. 5 - 7, 5 obr., 1 tab. 

 Případ požáru ubytovny v jihomoravském kraji. Popis objektu. Průběh zásahu. Šíření 
požáru. Lokalizace a likvidace požáru. Vyhledávání pohřešovaných osob. Pozitiva a 
negativa při zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000300 - ANAL 034636 

SOTOLÁŘOVÁ, Marie 

Psychologické laboratoře.  

In: 112. - 3, 2004, č. 5, s. 29, 2 obr. 
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Součástí psychologických pracovišť jsou laboratoře. Budují se psychologické 
laboratoře, které by měly být standardně vybaveny a užívány. Systém opatření proti 
zneužití.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

000289 - ANAL 034625 

ŠTĚPÁN, Miroslav 

Partnerům v Evropské unii nabízíme dobré zkušenosti.  

In: 112. - 3, 2004, č. 5, s. 4. 

 Základem účinné obrany obyvatelstva je prevence. Úsek ochrany obyvatelstva. 
Integrovaný záchranný systém. Požární prevence. Vstup ČR do EU představuje nový 
přístup a nové úkoly, spojené s vyřizováním tzv. euroagendy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000292 - ANAL 034628 

VONÁSEK, Vladimír 

Používání mezinárodních definic pojmů o lesních požárech.  

In: 112. - 3, 2004, č. 5, s. 10, 1 obr. 

 Vysvětlení pojmů v požární ochraně. Definice se používají v databázích pro lesní 
požáry v celé EU a jsou převzaty, kromě pojmu "jiné pozemky" z FAO/ECE. Lesní 
požár, les, les vysoký, jehličnany, listnáče, výmladkový les, jiný lesní pozemek. Jiný 
pozemek. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000242 - ANAL 034604 

Zachraňují ze sutin i rozbouřené vody.  

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 3, s. 39, 4 obr. 

 Seznámení s týmem USAR (Urban Search and Rescue), který je určen pro 
vyhledávání a vyprošťování osob v zastavěných oblastech. Složení týmu. Úkoly a 
činnost týmu USAR. Mírové mise. Výběr do týmu.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000291 - ANAL 034627 

ZEMAN, Radek - SVOBODA, Miroslav 

Cihelnu zapálily jiskry z komína.  

In: 112. - 3. 2004, č. 5, s. 8 - 9, 3 obr. 

 Případ požáru cihelny v Moravskoslezském kraji. Průběh zásahu. 

Příčina vzniku požáru. Závěr. 
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