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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

000394 - ANAL 034739 

BENEDIKTOVÁ, Irma 

Telefonní teror.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 6, s. 19 - 24, 3 obr.  

 Telefonní teror. Čtyři základní varianty telefonního teroru: Obscénní, katastrofické, 
kontrolní a pronásledující telefonáty. "Stalking" - úmyslné, zlovolné pronásledování a 
obtěžování jiné osoby. Domácí násilí a obtěžující pronásledování. Týrání a 
pronásledování. Vyhrožování a vyděračství. Rozbor konkrétních případů. Při 
odhalování rizika ohrožení je třeba analyzovat tři faktory, z jejichž interakce 
konkrétní výbuch násilí vzniká obtěžování po telefonu. Obrana proti obtěžování. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000385 - ANAL 034810 

BÍLKOVÁ, Veronika 

Olivier Lepich - Jean Francois Daguzan: Le terrorisme non conventionnel : Recenze.  

In: Mezinárodní vztahy. - 39, 2004, č. 2, s. 66 - 69.  

Rec. na : Le terrorisme convetionnel [monografie] / Olivier Lepich. - Paris : Presses 
Universitaires de France, 2003. - 152 s., Jean Francois Daguzan. 

 Odlišnost přístupu autorů k problematice terorismu tkví především v jejich odstupu 
od událostí 11. září 2001 a v nezávislosti hodnocení. Vymezení základních pojmů, 
klasifikace terorismu a formulace rozdílu mezi terorismem klasickým a novým. 
Problematika jaderného a radiologického terorismu, terorismus chemický a 
biologický. Porovnání vhodnosti chemických a biologických látek pro teroristický 
útok. Kdo a proč by se v nejbližší budoucnosti mohl pokusit o akt nekonvenčního 
terorismu, odmítnutí zúženého vidění problému jako na pouhý konflikt mezi USA a 
jejich tradičními odpůrci v islamistických zemích. Stanovení šesti typů terorismu, 
které představují v současné době reálné ohrožení. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000398 - ANAL 034813 

DAHRENDORF, Ralf 

Teror versus svoboda.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 24, s. 22.  

 Nová podoba terorismu jako veskrze negativního a destruktivního hnutí, které 
zneužívá frustrace občanů. V rámci boje proti terorismu a pro zajišťování svobody a 
bezpečnosti občanů bude nutné, aby se společnost vzdala některých hodnot a 
zvyklostí. Nelze tolerovat násilí, monopol na jeho použití musí mít pouze stát a to jen  
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striktně v mezích zákona. Na destruktivnost terorismu musí být odpověď vždy 
konstruktivní. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000376 - ANAL 034805 

FETTER, Richard W. 

Peníze poškozeným.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 22, s. 59 - 60.  

 Odškodnění oběti trestného činu a případná jednorázová peněžitá pomoc k překlenutí 
zhoršené sociální situace oběti trestného činu. Kdy je pomoc přiznána, resp. kdy ji stát 
neposkytne. Výše sociální výpomoci, její stanovení a povinnosti tuto výpomoc vrátit. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000410 - ANAL 034822 

FÜLLGRABE, Uwe 

Genügend auf Hassgruppen vorbereitet : Eigensicherung [Jsme dostatečně připraveni 
na nenávistí motivované skupiny? Osobní ochrana ].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 6, s. 18 - 19, 1 obr.  

 Nenávist, ať již osobní, rasová či náboženská jako motiv sdružující lidi do skupin, je 
odmítána jak policií, tak i státními orgány. Převážně se jedná o světonázorově 
motivované násilí. S touto problematikou má velké zkušenosti zejména americká 
policie. Ale i v Německu se začíná v elektronické poště objevovat řada výzev k útoku 
proti policii. Policisté jsou vystaveni tomuto riziku při různých činnostech, v současné 
době k nejohroženějším patří dopravní policisté při běžných kontrolách. Některá 
doporučení, jak předcházet útokům proti sobě a jak se jim případně bránit. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000368 - ANAL 034724 

JONÁŠ, Martin 

Padělky bankovek.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 58, 1 obr.  

 Problematika padělků peněz. Kvalita padělků. Padělání evropské měny - euro. 
Ochranné prvky bankovek. Počet zadržených padělků peněz  v ČR v roce 2003. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000387 - ANAL 034732 

KARIKA, Michal 

Krádeže motorových vozidel a zabezpečení proti nim.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 43 - 46, 1 obr., 2 tab.  

 Problematika automobilových krádeží a podvodů. Jednotlivé fáze automobilové 
kriminality. Současná ekonomická specifika automobilových krádeží a podvodů. 
Zabezpečení motorových vozidel. Autoalarm, imobilizér. Statistický přehled krádeží 
motorových vozidel v roce 2003. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000422 - ANAL 034834 

Model podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem 

sexuálního vykořisťování v České republice.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, červen, s.  3 - 6.  

 Vymezení pojmu podpora a ochrana obětí. Spolupráce mezi obětí, policií a 
nevládními organizacemi (v ČR se jedná zatím pouze o organizaci La Strada). 
Základní principy modelu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního vykořisťování – cíl modelu, cílová skupina modelu, nabídka obětem a její 
fáze, subjekty modelu. Organizační a a finanční zabezpečení realizace modelu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000374 - ANAL 034804 

PATRICK, Charlie 

Zaměstnanci proti podvodům ; Rozhovor vedl: Karel Ježek.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 22, s. 54 - 55.  

 Mezinárodní specialista na vyšetřování podvodů v podnikové sféře o svých 
zkušenostech ze středoevropského regionu. Odhalování podvodů a korupce ve 
firmách. Audit a jeho úroveň. Spolupráce se státními orgány. Prevence. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000371 - ANAL 034801 

REITHEL, Jürgen 

Die Alltäglichkeit jugendlichen Risikoverhaltens : Deliquenz aus der Perspektive 
jugendlichen Risikoverhaltens [Každodennost rizikového chování mládeže. 
Delikvence z perspektivy rizikového chování mládeže] 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 3, s. 9 - 11.  

 Fyzické a psychické dospívání a jeho vliv na chování adolescentů. Některé typické 
projevy chování dospívajících a chování mládeže jako rizikový faktor, který může 
vyústit až v manifestační smrt. Spektrum rizikového chování mládeže a jeho funkce  
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uvědomování si sebe sama a vyrovnávání se se sociální realitou. Jak reagovat na 
rizikové chování dospívajících, hodnocení z hlediska pedagogického. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000373 - ANAL 034803 

RYSKOVÁ, Světlana 

Dobře utajené zločiny.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 22, s. 52 - 53, 1 graf, 1 text. příl.  

 Celkem 27 procent podniků v ČR přiznává, že byly postiženy některou z forem 
hospodářské kriminality ze strany vlastních zaměstnanců. Srovnání se zahraničím. 
Latence kriminality zaměstnanců a podceňování její prevence. Nejčastější druhy 
podvodného jednání. Růst tzv. sofistikované kriminality (zneužívání informací, celní 
a daňové podvody, počítačová kriminalita apod.). Obtížnost potírání zaměstnanecké 
kriminality zejména v případě kriminality středního a vyššího managementu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000450 - ANAL 034862 

Co ohrožuje internetové firmy.  

In: Moderní řízení. - 39, 2004, č. 7, s. 41 - 42.  

 Podle britského průzkumu lidé bezstarostně prozrazují své osobní informace a stávají 
se tak snadným cílem a kořistí internetové kriminality. Nejčastější jsou tzv. krádeže 
identity, na jejichž základě pak dochází k další trestné činnosti. Odpovědnost za tento 
jev je však veřejností často přisuzována poskytovatelům online služeb. Názor 
odborníků potvrzuje, že největší hrozbou internetové bezpečnosti je ochota lidí 
poskytovat své osobní údaje. Připojena glosa: Informační bezpečnost roste, ale ... na 
téma zajištění informační bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000459 - ANAL 034867 

DICKE, W. 

Sprechstunde [Návštěvní hodina].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 7, s. 8 - 10.  

 V rámci preventivních programů určených k předcházení a potírání sociálně 
patologických jevů na školách jsou tzv. návštěvní hodiny, kdy policisté jsou ve 
školách v přímém kontaktu s dětmi, odpovídají jim na otázky, poskytují rady a 
pomoc. Konkrétní zkušenosti vrchního policejního komisaře P. Rügerse ve škole v 
Neussu. Vyhodnocení celého programu návštěvních hodin jako velmi efektivního 
způsobu prevence především násilí na školách.  

Jmenné odkazy: w.d. viz Dicke, W. 

BRD - ger: PA: bh/2004 
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000460 - ANAL 034868 

DICKE, W. 

"Haben wir Beratungslehrer, dann heisst das: Wir haben Probleme" ["Máme 
výchovného poradce, tak to můžeme říct: Máme problém"].  

In: Deutsche Polizei. -  3, 2004, č. 7, s. 11 - 12.  

 Jednou z cest prevence sociálně patologických jevů na školách je využívání 
specializovaných pedagogických poradců, kteří pomáhají dětem řešit jejich problémy 
jak ve škole, tak i doma. Zkušenosti z Humboldtova gymnázia v Neussu. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000425 - ANAL 034837 

JABŮREK, Stanislav 

Informace o konferenci Evropského fóra pro bezpečnost ve městě na téma "Řešení 
konfliktu a mediační praktiky".  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, červen, s. 16 - 17.  

Akce: Řešení konfliktu a mediační praktiky [konference]. Angers (FRANCIE), 
06.05.2004-07.05.2004. Evropské fórum pro bezpečnost ve městě.  

 Zpráva o mezinárodní konferenci na téma úlohy mediace v udržování sociální 
rovnováhy a její úlohy jako prostředku řešení konfliktů. Současný stav mediace v 
Evropě - český model Komplexního součinnostního programu prevence kriminality 
na místní úrovni slouží v zahraničí jako vzorový model vytváření vlastních  
celonárodních koncepcí. Mediace a společnost - úloha a význam dobrovolníků. 
Mediátor, jeho úkoly, vzdělávání a praxe. Partnerská spolupráce s policií, školami, 
občany, sociálními pracovníky a soudy. Neujasněná hranice mezi mediátory a 
sociálními pracovníky. Problém vztahu státu a neziskových organizací k mediátorům. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000465 - ANAL 034746 

KABELÁČOVÁ, Lenka 

Výslech bývá horší než znásilnění.  

In: Týden. - 11, 2004, č. 27 - 28, s. 26, 1 obr., 1 tab.  

 Problematika znásilnění. Dle výzkumu bylo znásilněno 12 procent žen. Ne však 
každá žena znásilnění nahlásí. Kromě traumatu ze znásilnění si ženy odnášejí 
druhotné trauma z výslechu a lékařského vyšetření. Sekundární viktimizace. Nový 
projekt policie s názvem "Jednání policistů s obětí trestného činu". Statistika 
znásilnění žen. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000458 - ANAL 034866 

LADINEK, Hans Jürgen 

Gewaltprävention an Schulen - aus der Praxis für die Praxis [Prevence násilí na 
školách - z praxe pro praxi].  

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

 Projevy násilí na školách, útočníci a oběti. Rizika stále se stupňující agresivity, která 
pak může vyústit v násilný trestný čin. Ohrožení pedagogové. Možnosti zvládnutí 
projevů násilí – kooperativní model, jak jej uplatňují ve spolupráci školy, policie, 
rodičů a samotných dětí v Ludwigshafenu. Vznik projektu, jeho příprava. Preventivní 
trénink a jeho obsah. Význam pro praxi. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000463 - ANAL 034871 

MARKER, Hans Jürgen 

Renaissance der Seeräuberei? : Neue Regelungen zur Gefahrenabwehr ab 1. Juli 2004 
[Renesance námořního pirátství? Nová pravidla obrany před ohrožením po 1. červenci 
2004].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 7, s. 29 - 32, 2 obr., 1 text. příl.  

 Námořní pirátství a jeho historická tradice. Současná podoba námořního pirátství, 
motivace pirátských útoků - od prostých loupeží až k teroristicky motivovaným 
útokům. Zapojení organizované kriminality do námořních loupeží, teroristické 
organizace využívající této formy teroru. Konkrétní případy pirátských a 
teroristických přepadení lodí, škody z pirátství. Snaha států a OSN s tímto jevem 
bojovat. Právní normy, jež je možné uplatnit v případě stíhání pirátského útoků - 
OSN, EU. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000462 - ANAL 034870 

NERLICH, Helma 

Ich hab mich übernommen! : Entschuldung ist ein steiniger Weg - seriöse Berater 
leisten Hilfe zur Selbsthilfe [Přecenil jsem se! Cesta z dluhů je trnitá - seriozní 
poradce poskytne pomoc k záchraně vlastními silami].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 7, s. 22 - 23, 2 příl.  

 Široká nabídka úvěrových služeb často vede k velkému zadlužení, s nímž se řada lidí 
nedokáže vyrovnat vlastními silami. Proč si lidé půjčují, resp. kupují na splátky či 
uzavírají leasingové smlouvy. Jak vznikají dluhy, cena peněz, politika bankovních, 
leasingových a podobných institucí, soukromí "půjčovatelé". Poradenství o vymanění 
se z dluhů - seriózní a neseriózní poradci a firmy. Některé triky neseriózních 
"regulátorů dluhů". Policisté jako dlužníci. Postup policejních orgánů v těchto 
případech. 

BRD - ger: PA: bh/2004 
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000427 - ANAL 034839 

PALATÁ, Linda 

REPRO - resocializačně preventivní program : Projekty prevence kriminality na 
místní úrovni.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, červen, s. 21 - 23.  

Resocializační preventivní program určený pro rodiče a děti se specifickými 
výchovnými problémy. Programové a terapeutické zajištění, výběr dětí, cíle 
programu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000461 - ANAL 034869 

ROBERTZ, Frank 

School Shoting - Amokläufe durch Jugendliche an der Schulen [Střílení na školách - 
zběsilí vrazi mezi školní mládeží].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 7, s. 12 - 15, 2 obr., lit. 7.  

 Fenomén "šílených střelců" mezi školáky a středoškolskou mládeží. Nejčastějším 
jevem jsou ve Spojených státech (87 procent z celkového počtu zaznamenaných 
případů), kde také má policie největší zkušenosti s řešením těchto případů. 
Kriminologické výzkumy tohoto fenoménu a první závěry z nich. Struktura pachatelů, 
příčiny násilí a motivace. Jak dochází k "plánování" činu a jaké jsou jeho důsledky. 
Zkušenosti FBI ze zásahů proti mladistvým šíleným střelcům. Možnosti aktivního 
zásahu a prevence ze strany policie a školy. Společenská obrana a prevence. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000426 - ANAL 034838 

Staří lidé jsou snadnou a častou obětí trestných činů.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, červen, s. 18 - 19.  

 Důsledky viktimizace seniorů pro jejich psychický i fyzický stav. Senioři jako 
riziková skupina viktimizace, zejména se stávají obětí podvodů. Podceňování rizik. 
Rady pro prevenci. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

000407 - ANAL 031988 

BORCHARDT, Michael 

Unmittelbarer Zwang durch Schusswaffengebrauch in der Form des finalen Rettungs-
/Todesschusses der Polizei [Bezprostřední nátlak ze strany policie použitím střelné 
zbraně formou finálního záchranného/smrtícího výstřelu].  

In: Polizei. - 2003, č. 11, s. 319 - 325, lit. 43.  

 Současná právní situace tohoto problému v Německu, zvláště v Berlíně. Postup 
policie v krizových situacích, ve stavu krajní nouze a ohrožení. Osvobozování 
rukojmí. Možnosti jiného řešení než použití střelné zbraně. Nedostatky současných 
právních norem. Rozpor s normami trestního práva hmotného. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000399 - ANAL 034815 

DAHMS, Marko 

Gelernt ist gelernt : Personalqualifikation bei Sicherheitsdienstleisten [Odborně 
vzdělaný je kvalifikován. Osobní kvalifikace pracovníků bezpečnostních služeb].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 26, 2004, č. 5, s. 36 - 37.  

 Úroveň vzdělání a kvalifikace v bezpečnostních službách. Záruka kvalifikovaného 
výkonu bezpečnostní služby je důležitá jak z hlediska zákazníka, protože může 
zamezit velkým škodám, tak i z hlediska bezpečnostní agentury, protože zamezuje 
případným stížnostem či dokonce ztrátě důvěry. Náklady na dosažení vysoké 
odbornosti pracovníků bezpečnostních služeb, školící střediska a jejich činnost. 
Kvalifikační stupně bezpečnostních pracovníků. Teorie a praxe. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000412 - ANAL 034824 

GESTERKAMP, Thomas 

Zeit für Familie [Čas pro rodinu].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 6, s. 28 - 30.  

 Problematika manželství a rodiny zejména z hlediska "policejních" rodin. Vztah 
mužů a žen ke kariéře, problém péče o rodinu a děti, rozvíjejí rodinných a 
manželských vztahů. Některé modely úprav pracovní doby policistů. Úloha 
managementu, náklady a organizace. 

BRD - ger: PA: bh/2004 
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000372 - ANAL 034802 

KOLMAN, Petr 

EC 135 se sférickým trojúhelníkem.  

In: Letectví a kosmonautika. - 80, 2004, č. 2, s. 12 - 17, 12 fot., 1 nákres.  

 Současný stav vybavení Policie ČR letecká služba vrtulníky a jejich modernizace. 
Vrtulník EC 135, jeho technické parametry, vybavení. Rozmístění vrtulníků, rozsah 
jejich využití pro policejní práci a jejich zapojení do integrovaného záchranného 
systému. Další obměna letecké techniky Policie ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000490 - ANAL 031994 

LOO, Robert 

A typology of burnout types among police managers [Psychologický syndrom 
vyhoření u policistů. Průzkum a typologie].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 27, 
2004, č. 2, s. 156 - 165, 1 obr., 2 tab., lit. 43.  

 Průzkum byl proveden u 135 kanadských policistů v hodnosti seržanta. Psychická 
zátěž u policistů, z toho vyplývající jejich vztah k policejní práci, míra emocionální 
vyčerpanosti. Výsledky průzkumu. Diskuse. 

GBR - eng: PA: jv/2004 

 

000486 - ANAL 031992 

LÜCK, Miguel 

Soforteinbehalt und Police Cautioning [Okamžité zadržení a policejní výstraha].  

In: Polizei. - 2003, č. 9, s. 257 - 258, lit. 4.  

Akce: Polizei und Justiz [Fortbildungsseminar]. Münster-Hiltrup (NĚMECKO), 
13.05.2002-15.05.2002. Polizei-Führungsakademie Münster-Hiltrup (NĚMECKO).  

 Podíl policie na trestním řízení. Problém policejních a soudních pravomocí, které se 
často navzájem překrývají. Porovnání se situací v Anglii. Práva obžalovaného. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 
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000406 - ANAL 031987 

SADLER, Gerhard 

Unmittelbarer Zwang durch den Polizeivollzugsbeamten bei der mündlichen 
Platzverweisung : Rechtsschutz des Betroffenen [Bezprostřední nátlak ze strany 
policejního úředníka při ústním vykázání z místa. Právní ochrana dotčené osoby].  

In: Polizei. - 2004, č. 1, s. 4 - 9, lit. 35.  

 Výkon policejní služby při ústním vykázání z místa. Donucovací prostředky. Práva 
dotčené osoby podle řádu správního soudu. Možnost námitky a odvolání se k soudu. 
Lhůta pro vznesení námitky. Forma námitky. Přestupkové právo. Sporné body a návrh 
řešení. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 

000431 - ANAL 034843 

BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava 

Vývoj právní úpravy jednání jménem společnosti před jejím vznikem.  

In: Obchodní právo. - 12, 2004, č. 4, s. 2 - 11.  

 Změny v právní úpravě jednání jménem společnosti před jejím vznikem. Institut 
jednání před vznikem společnosti je velmi důležitý z hlediska samotného vzniku 
společnosti, protože do té doby společnost není právnickou osobou a nemá tudíž ani 
způsobilost k právním úkonům. Je však třeba, aby ještě před vznikem společnosti byly 
učiněny určité úkony, které jsou pro vznik společnosti nezbytné. Etapy právních 
úprav této problematiky a současný stav. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000417 - ANAL 034829 

BRABEC, Stanislav 

Povinnost prevence.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 6, s. 19 - 25.  

 Prevence jako obecný pojem a jeho vývoj v právu. Podstata prevence a její výklad v 
občanském právu. Osoby s povinností prevence. Předcházení poruchám a ohrožení. 
Cíle prevence, zakročovací povinnost a její úprava. Prevence v příbuzných prvních 
kodexech (obchodní zákoník, zákoník práce). 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000398 - ANAL 034813 

DAHRENDORF, Ralf 

Teror versus svoboda.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 24, s. 22.  

 Nová podoba terorismu jako veskrze negativního a destruktivního hnutí, které 
zneužívá frustrace občanů. V rámci boje proti terorismu a pro zajišťování svobody a 
bezpečnosti občanů bude nutné, aby se společnost vzdala některých hodnot a 
zvyklostí. Nelze tolerovat násilí, monopol na jeho použití musí mít pouze stát a to jen 
striktně v mezích zákona. Na destruktivnost terorismu musí být odpověď vždy 
konstruktivní. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000430 - ANAL 034842 

DAVID, Tomáš 

Mezinárodní arbitráž a technika "Witness conferencing".  

In: Obchodní právo. - 12, 2004, č. 5, s. 2 - 6.  

 Rostoucí počet obchodních sporů vedených u arbitrážních soudů vytvořil tlak na 
zvýšení efektivnosti konaných výslechů. Vznik metody "witness conferencing". 
Charakteristika, podmínky aplikovatelnosti, průběh, výhody a nevýhody. Právní 
normy upravující využití techniky witness conferencing v rozhodčích řízeních 
vedených u arbitrážních soudů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000395 - ANAL 034740 

Evidence při vstupech do budov.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 26, s. 30.  

 Problematika zjišťování osobních údajů jednotlivců při vstupu do budov z hlediska 
legislativy. Ochrana osobních údajů návštěvníka daného objektu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000396 - ANAL 034812 

HANUŠ, Libor 

Hrozba vysokého trestu v kontextu útěkové vazby.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 11, s. 433 - 435.  

 Vazební stíhání obviněného je výrazem ústavně připuštěného omezení osobní 
svobody. Jedním z důvodů vazby je důvod tzv. útěkové vazby (67 písm. a)TrŘ). 
Hrozba vysokého trestu pro obviněného jako dostatečný relevantní důvod  
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opodstatňující útěkovou vazbu. Vymezení pojmu "hrozba vysokého trestu". Tzv. 
"silné důvody", které umožňují útěkovou vazbu vyloučit (např. zdravotní stav). 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000397 - ANAL 034813 

HART, Jan - PIHERA, Vlastimil 

Nová právní úprava kapitálového trhu.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 11, s. 409 - 419.  

 Celkový obraz nových zákonů upravujících kapitálový trh, včetně jejich koncepce a 
systematiky. Nejdůležitější změny, které tyto zákony přinesly. Vliv vstupu do EU, 
komunitární právo o kapitálovém trhu v souvislosti s českou právní úpravou. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000418 - ANAL 034830 

KLEČKOVÁ, Eva 

Statutární orgán družstva.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 6, s. 30 - 35.  

 Družstva a jejich právní úprava. Statutární orgány družstva a jejich výkon funkce. 
Představenstvo - výkon funkce, členství v představenstvu, jednání jménem družstva, 
působnost, výkon funkce člena představenstva a jeho odpovědnost, zánik funkce člena 
představenstva. Statutární orgány tzv. "malých družstev". 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000419 - ANAL 034831 

KOUKAL, Pavel 

Vydavatel periodického tisku.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 6, s. 54 - 57.  

 Úprava právního postavení vydavatele periodického tisku tvoří vlastní základ 
tiskového práva (zák. č. 46/2000 Sb.), které k osobě vydavatele váže všechny 
specifické povinnosti při vydávání a veškerou odpovědnost za jeho obsah. Zároveň 
pak zasahuje i do jiných právních  odvětví. Zahájení vydávání periodického tisku, 
právní formy vydavatele, povinnosti vydavatele, odpovědnost za obsah periodického 
tisku a za obsah reklamy a inzerce. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000414 - ANAL 034826 

KUBA, Bohumil 

Pozemkové úpravy a katastr nemovitostí.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 6, s. 4 - 10.  

 Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají 
pozemky, které se zcelují, nebo naopak účelně rozdělují tak, aby k nim byla 
zabezpečena dobrá přístupnost, popř. aby se vyrovnal průběh jejich hranic v terénu. 
Změny v organizaci půdního fondu a v jeho evidenci. Pozemkové úpravy po 2. 
světové válce a vývoj právních představ pro současné pozemkové úpravy. Soustava 
pozemkových úřadů, kritéria pro oceňování pozemků, rozhodnutí o pozemkových 
úpravách. Specifické postupy, využití katastru nemovitostí. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000433 - ANAL 034845 

KUCHTA, Josef 

Přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost v návrhu kodifikace trestního 
práva hmotného.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 6, s. 165 - 169.  

 Riziko a jeho reálný výskyt ve společenském životě a jako součást rozhodovacích 
procesů. Současná právní úprava v trestním zákoně otázku rizika neřeší, proto 
připravovaná rekodifikace poukazuje na vhodnost právní úpravy rizika. Právní 
definice rizika, podmínky a meze přípustného rizika - společensky prospěšný cíl 
rizikového jednání, subsidiarita rizika, vztah mezi rizikem a ztrátou, minimalizace 
možných ztrát, subjekt rizikového rozhodování, optimální informovanost a postup 
lege artis, vyloučení škod na životě a na zdraví, soulad s požadavky právních norem. 
Přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000408 - ANAL 031989 

MÜLLER, Kai - FORMANN, Gunnar 

Die opferschützende Folterandrohung : Vermeintliche Lebensrettung durch verbotene 
Vernehmungsmethoden [Pohrůžka mučením v zájmu ochrany oběti. Zdánlivá 
záchrana života pomocí zakázaných metod výslechu].  

In: Polizei. - 2003, č. 11, s. 313 - 318, lit. 47.  

 Může být pravděpodobný pachatel, v daném případě únosce, nucen k výpovědi 
pohrůžkou fyzického násilí, byť jeho výpověď může vést k záchraně oběti? Dopouští 
se trestného činu osoba, která toto násilí nařizuje nebo provádí? Případ Metzler dal 
podnět k rozsáhlé diskusi na toto téma, které bylo dříve víceméně tabuizováno. Autoři 
uvažují o tomto případu z hlediska procesního práva, stávajících zákonů a konvencí, 
ospravedlňujících důvodů, skutkové podstaty, vynucené výpovědi, ochrany obětí, atd. 

BRD - ger: PA: jv/2004 
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000386 - ANAL 034811 

PÁCAL, Jiří 

Důvodnost návrhu na obnovu řízení, je-li náprava možná i cestou SPZ [stížnost pro 
porušení zákona].  

In: Právní zpravodaj. - 5, 2004, č. 6, s. 15 - 17.  

 Novela trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) zřídila nový mimořádný opravný 
prostředek - dovolání. Nedošlo však k nové komplexní úpravě mimořádných 
opravných prostředků. Zejména pak nebyly dostatečně upraveny vztahy mezi 
jednotlivými mimořádnými opravnými prostředky. Konkrétní kauza a soudní 
rozhodnutí, stížnost ministra spravedlnosti pro porušení zákona a přezkum zákonnosti 
Nejvyšším soudem ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000416 - ANAL 034828 

PASSER, Jan M. 

Ochrana komunitárních práv jednotlivců.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 6, s. 15 - 18.  

 Soudní ochrana komunitárních práv jednotlivců a podmínky, za nichž se mohou 
občané ČR obrátit přímo na Soudní dvůr ES, a kdy ochranu jejich práv jim poskytnou 
české soudy. Žaloba k Soudu prvního stupně a rozhodování u Evropského soudního 
dvora, možnosti jednotlivce. Předběžná otázka. Obrana proti porušení komunitárního 
práva soudem. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000415 - ANAL 034827 

PEJŠEK, Vít 

Ochrana vlastnického práva k nemovitostem.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 6, s. 11 - 15.  

 Vlastnické právo k věci je věcným právem působícím proti všem, tzn. že nejde pouze 
o právo mezi přesně vymezenými účastníky závazkového vztahu jako oprávněnými a 
povinnými z takového práva, nýbrž o právo oprávněného, resp. vlastníka vůči všem. 
Přehled možností nabízených právním řádem a judikaturou vlastníkovi, jehož 
vlastnické právo bylo porušeno nebo je sporné. Častá pochybení žalobců při podávání 
žalob k vlastnickému právu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000420 - ANAL 034832 

TOMÁŠEK, Michal 

Porušuje evropský zatykač lidská práva? 

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 6, s. 67 - 68.  

 Evropský zatýkací rozkaz představuje novou kvalitu v právu evropském, trestním i 
mezinárodním. Z hlediska vztahu mezinárodního práva a práva trestního je průlomem 
do dosavadního pojetí extradice. Mechanismy evropského, resp. komunitárního práva 
k ochraně lidských práv v souvislosti s evropským zatykačem. Suverenita členských 
států EU ve vztahu k evropskému zatykači. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000466 - ANAL 033563 

BOGDÁROVÁ, Věra 

Nabídková povinnost - hmotněprávní podmínka pro výpověď ze strany 
zaměstnavatele.  

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 7-8, s. 2 - 8.  

 Ukončení pracovního poměru a případy povinnosti nabídnout zaměstnanci jinou 
práci před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Právní úprava nabídkové povinnosti a 
vznik a rozsah nabídkové povinnosti podle ustanovení zákoníku práce. Žaloba 
pracovníka na organizaci a důkazní povinnost. Jiná vhodná práce. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000437 - ANAL 034849 

ČERNÁ, Dagmar 

Ochrana lidských práv v dnešní společnosti : Jaký máme přístup k dodržování 
lidských práv na prahu naší "evropské" existence? 

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 6, s. 194 - 195.  

Akce: Ochrana lidských práv v dnešní společnosti [konference]. Český Krumlov 
(ČR), 06.05.2004. Centrum ochrany lidských práv.  

 Stručný obsah hlavních referátů z konference. Nezisková organizace Centrum 
ochrany lidských práv a její činnost. Stav lidských práv v ČR (soudnictví, domácí 
násilí, rovné příležitosti, ochrana dětí, problematika menšin, vztah policie k lidským 
právům apod.). Trestní politika v ČR, ukládání alternativních trestů a problematika 
odklonů od trestního řízení. Probační a mediační služba ČR, činnost ombudsmana. 
Neziskové organizace zabývající se ochranou lidských práv v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000467 - ANAL 033564 

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš 

Vysílání zaměstnanců do zemí Evropské unie v kontextu zákoníku práce a 
evropského práva.  

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 7-8, s. 8 - 13.  

 Zákoník práce pro případy vyslání pracovníků do zemí EU. Základní souvislosti a 
problémové aspekty 6 odst. 2 až 4 zákoníku práce ČR v kontextu evropského práva. 
Směrnice 96/71/ES. Definiční znaky vyslání zaměstnance. K výkladovým problémům 
zákoníku práce. Závěrem k dané právní situaci. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000446 - ANAL 034858 

GRUS, Zdeněk 

Rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 7, s. 203 - 207.  

 Adhezní řízení je součástí trestního řízení a splývá s ním zejména ve stádiu 
dokazování. Jeho předmětem je posouzení nároku poškozeného na náhradu škody, 
kdy soud (případně státní zástupce) rozhoduje o náhradě škody podle hmotného 
práva. Rozpory v aplikační praxi orgánů činných v trestním řízení. Rozdílné postupy 
při dokazování škodné události v rámci trestního a civilního řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000438 - ANAL 034850 

KAVĚNA, Martin 

Základní právo občana ČR nebýt nucen k opuštění své vlasti, evropský zatýkací 
rozkaz a Mezinárodní trestní soud.  

In: EMP - časopis o českém, slovenském a evropském právu. - 13, 2004, č. 5, s. 42 - 
44.  

 Dva návrhy jak docílit eurokonformního výkladu článku 14 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod, aniž by došlo k porušení ústavy. Možnosti omezení 
základních práv jednotlivce a přípustnost vydání občana ČR k trestnímu stíhání 
Mezinárodním trestním soudem nebo soudem v jiné členské zemi EU na základě 
evropského zatýkacího rozkazu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000435 - ANAL 034847 

KMEC, Jiří 

K přímým přenosům ze soudních jednání: rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 
práva ve věci P4 Radio Hele Norge ASA proti Norsku.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 6, s. 182 - 183.  

 Na příkladu konkrétní kauzy (Norsko) příspěvek rozebírá otázky možnosti 
zprostředkovat široké veřejnosti řízení před soudem prostřednictvím přímého 
televizního přenosu. Principy formulované v Doporučení č. 13 Výboru ministrů Rady 
Evropy o šíření informací prostřednictvím sdělovacích prostředků ve vztahu k 
trestnímu řízení. Zásada, že přímé reportáže a záznamy pořizované přímo v jednacích 
síních sdělovacími prostředky by měly být možné jedině v případě a míře, v jaké to 
výslovně povoluje zákon nebo příslušné soudní orgány a to jen tehdy, nehrozí-li 
žádné nebezpečí nepatřičného vlivu na oběti, svědky, strany v trestním řízení, porotce 
nebo soudce. Problém etiky a lidských práv, právo na informace. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000442 - ANAL 034854 

KRÁL, Richard 

Ústavní soud po vstupu České republiky do Evropské unie.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2004, č. 1 - 2, s. 85 - 94.  

 Vstupem ČR do EU začne v ČR působit komunitární institucionálně právní systém, 
komunitární právo se stane integrální součástí právního řádu ČR a komunitární 
orgány začnou vykonávat jim svěřené pravomoci i ve vztahu k ČR, a to buď 
samostatně nebo v součinnosti s ústavními orgány ČR, které se tak částečně stanou i 
orgány komunitárními. Dopady této skutečnosti na činnost Ústavního soudu ČR. 
Vnitrostátní účinky komunitárního práva a jejich ústavní opora. Dopady 
komunitárního práva na ústavní pořádek ČR a na rozhodovací činnost Ústavního 
soudu ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000447 - ANAL 034859 

MATES, Pavel 

Odpovědnost státu a orgánů územní veřejné správy za správní delikty.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 7, s. 207 - 208.  

 Stát vykonává veřejnou správu prostřednictvím svých úřadů nebo jiných subjektů, na 
něž výkon státní správy přenesl. Tyto správní úřady však nejsou právnickými osobami 
ani ve smyslu soukromoprávním a ani ve smyslu práva veřejného. Přesto byla v 
judikatuře nepřímo přiznána možnost nést odpovědnost i těm, kteří nemají 
subjektivitu. Vymezení hranic veřejné správy ve vztahu k odpovědnosti státu a dalších 
subjektů za správní delikty a za přestupky a řízení o nich. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000448 - ANAL 034860  

RUBEŠ, Pavel 

Rodí se evropský občanský kodex.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 29, s. 48 - 50.  

 Občanské zákoníky jsou chápány jako symbol suverenity a jednoty každého, i 
unijního státu. Jejich roztříštěnost však limituje přeshraniční výměnu, zejména 
smluvní právo a právo závazkové. Diskuse o jednotném evropském kodexu se vede 
především o jeho formě, právní síle a věcném vymezení. Dosavadní role EU ve 
sjednocování soukromého práva. Pravomoc Evropského společenství. Principy a 
kodifikace evropského soukromého zákoníku. Dosavadní vývoj, akční plány 
vytváření jednotného evropského kodexu soukromého práva. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000434 - ANAL 034846 

SOTOLÁŘ, Alexander 

Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení trestních 
věcí mladistvých.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 6, s. 169 - 182.  

 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže otevřel prostor pro nový přístup k řešení 
trestních věcí mladistvých a rozšířil možné formy reakce na jejich trestnou činnost 
mimo rámec standardního trestního řízení. Umožnil při uplatnění odklonů od trestního 
řízení využít celou škálu výchovných opatření a doplnil dosavadní typy meritorních 
rozhodnutí o rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání. Východiska pro uplatnění 
tohoto institutu a jeho zákonné předpoklady. Způsob rozhodnutí o odstoupení od 
trestního stíhání. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000444 - ANAL 034856 

SVOBODA, Pavel 

Postavení mezinárodních smluv v právu Evropských společenství.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2004, č. 1 - 2, s. 111 - 125.  

 Mezinárodní smlouvy hrají v právu EU/ES významnou roli a vyvolávají řadu 
právních problémů tím, že jsou spojovacím můstkem mezi právem komunitárním a 
právem mezinárodním, přičemž musí vyhovět podmínkám obou právních systémů. 
Právní povaha vnějších, t.j. mezinárodních smluv (povinnost členských států upravit 
své mezinárodní smlouvy tak, aby byly slučitelné s evropským právem). Přezkum 
mezinárodních smluv členských států a přezkum návrhů mezinárodních smluv EU 
Evropským soudním dvorem. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000443 - ANAL 034855 

ŠTURMA, Pavel 

Charta základních práv Evropské unie.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2004, č. 1 - 2, s. 95 - 110.  

 Vytváření evropského standardu lidských práv a cesta k Chartě základních práv EU. 
Výklad pojmů základní práva, lidská práva, základní svobody. Obsah Charty 
základních práv EU - materiální právo, výklad pojmů. Působnost Charty a rozsah 
zaručených práv. Implementace Charty a kontrola Charty (soudní kontrola, 
monitoring). 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000468 - ANAL 033565 

TOMÁŠEK, Michal 

Evropské právo a majetkové nároky z tzv. "Benešových dekretů".  

In: Právník. - 143, 2004, č. 7, s. 650 - 661, lit..  

 K věcné působnosti evropského komunitárního práva na tzv. Benešovy dekrety. 
Časová působnost dekretů podle mezinárodního práva a uzavřených smluv. Dekrety a 
jejich případná konfrontace s evropským právem. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000436 - ANAL 034848 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K posuzování trestných činů proti svobodě podle hlavy VIII., oddílu 1., zvláštní části 
trestního zákona.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 6, s. 188 - 192.  

 Rozhodnutí soudu o případu trestného činu loupeže spojeného s násilí, vyhrožováním 
a omezením osobní svobody. Rozdíl mezi trestnými činy zbavení osobní svobody a 
omezováním osobní svobody.  

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000441 - ANAL 034853 

WINTR, Jan 

Právně politická metoda evropské integrace a návrh evropské ústavy.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2004, č. 1 - 2, s. 31 - 43.  

 Právo jako nástroj politiky. Charakteristické rysy použití práva jako nástroje politiky 
- 1) idea postupného sjednocování; 2) vynález supranacionality; 3) aplikace finálních 
norem; 4) soudní aktivismus; 5) problém demokratického deficitu 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000487 - ANAL 031993 

ALDERSHOFF, Willem G. 

Die Sicherheit der Bürger und die Europäische Union [Bezpečnost občanů a Evropská 
unie].  

In: Polizei. - 2003, č. 9, s. 248 - 250.  

 Amsterodamská smlouva z r.1999 o prevenci a potírání kriminality v rámci Evropské 
unie. Co ukládá tato smlouva členským státům, čeho bylo zatím dosaženo a jak může 
spolupráce mezi zeměmi EU přispět k bezpečnosti v Evropě. Jde zvláště o spolupráci 
policie s celními úřady. Závěry ze schůzky představitelů ve finském Tampere. 
Perspektivy. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000473 - ANAL 033570 

BRATZA, Nicolas 

Nedávný vývoj judikatury Evropského soudu lidských práv.  

In: Bulletin advokacie. -  2004, č. 7-8, s. 36 - 43.  

 Příklady z problematiky rozhodování Štrasburského soudu. Úmluva, procesní 
aspekty a rozhodování. Tzv. opakované případy. Trendy a kategorie případů řešení 
stížností. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000480 - ANAL 033574 

ČERNÝ, Adam 

Jednotné evropské nebe.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 7-8, s. 74 - 77, lit. 12.  

 Nárůst letecké dopravy se vstupem ČR do EU a související problémy. Koncepce 
jednotného evropského nebe a 4 základní nařízení v rámci reforem EU (Nařízení o 
organizaci a využití vzdušného prostoru, Nařízení o poskytování služeb letecké 
navigace, Nařízení o zařízeních a systémech pro leteckou navigaci, Rámcové 
nařízení). Tituly v angličtině, publikace v OJL 31.3.2004. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000478 - ANAL 033572 

HAMPLOVÁ, Jana 

Některé změny v oblasti obecního práva účinné od roku 2003.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 7-8, s. 54 - 62.  

 Platné zákony a zákonné úpravy obecního práva. Ochrana veřejných zájmů. Zákon a 
pojmy samospráva, státní správa. Změny (prodloužení lhůty projednávání v  
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zastupitelstvu, ceny, dispozice s majetkem, správní delikty, řízení obce správcem, 
obecní rada, neplatnost právního úkonu obce, aj.). 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000485 - ANAL 033579 

HRABÁK, Jan 

Změny ve vysílacím právu provedené zákonem č. 341/2004 Sb..  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 7-8, s. 28 - 31.  

 Jmenovaný zákon podrobněji, související legislativa. Podrobněji ke smyslu změn a 
další praxi. Závěr a poznámky. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000476 - ANAL 033571 

HUBÁLKOVÁ, Eva 

Právo na respektování soukromého života, obydlí a korespondence právníků a 
podnikatelů.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 7-8, s. 43 - 53.  

 Praxe uplatňování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. K ustanovením čl. 8 
Úmluvy. Příklady z rozhodování o porušování práv na soukromí a respektování 
obydlí a korespondence. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000479 - ANAL 033573 

HULVA, Tomáš 

Ochrana spotřebitele v komunitárním evropském právu.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 7-8, s. 68 - 74.  

 Legislativa v EU k ochraně zdraví a bezpečnosti spotřebitele. Ochrana zájmů 
spotřebitele; smlouvy, informovanost, procesní ochrana. Výčet relevantních směrnic. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000483 - ANAL 0335777 

KADLECOVÁ, Angela 

Zákon o omezení plateb v hotovosti.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 7-8, s. 27 - 28.  

 K rozšíření bezhotovostní formy placení v zemích EU. Příklady z Francie, Belgie, 
Itálie; USA). Vývoj práva k této problematice v EU. 

CZ - cze: PA: bv/2004 
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000484 - ANAL 033578 

KINCL, Michal 

Vstup do EU: Bude restrukturalizace problémových společností za asistence 
veřejných zdrojů obtížnější? 

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 7-8, s. 22 - 27.  

 K možnostem a podmínkám k záchraně (restrukturalizaci) problémových společností 
s využitím veřejných zdrojů. Z legislativy ES. Zásady uplatnění pomoci a návrh 
nového předpisu Evropské komise, vycházející z konferencí ve Stockholmu a 
Barceloně. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000482 - ANAL 033576 

KOTECKÝ, Vojtěch 

Vliv občanských práv v environmentální legislativě na vztah mezi investory a místní 
komunitou.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 7-8, s. 16 - 19, lit. 15.  

 Občanská práva v ekologických zákonech ČR. Právo na informace, právo 
rovnocenné účasti občanských sdružení, konzultativní účast veřejnosti. Občanská 
práva a investoři. K mechanismům správního řádu.  

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000488 - ANAL 033588 

KUHN, Zdeněk 

Rozšíření Evropské unie a vztahy šestadvaceti ústavních systémů.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 8, s. 745 - 698, lit.  

 Rozšíření komunitárního práva na ČR a pravomoci a činnost českého Ústavního 
soudu. Otázka změn kompetencí Ústavního soudu a praxe konzultací s ESD. Čl. 234 
SES a povinnosti podle odst. 3. Ústavní stížnosti. Ke kontrole souladu práv a norem 
s primárním komunitárním právem. Výhledy. K návaznosti ústavních systémů 
členských zemí. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000481 - ANAL 033575 

LICHNOVSKÝ, Jakub 

Bezplatná právní pomoc v civilních věcech ve Spolkové republice Německo a v 
České republice.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 7-8, s. 77 -87, lit..  
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Německá legislativa k převzetí věci advokátem v soudním řízení. Subjektivní a 
objektivní předpoklady. Seznam zkratek s českým překladem. Dokončení článku v 
příštím čísle. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000469 - ANAL 033566 

MELNIKOVA, Natalia 

K některým komparativním aspektům práva obchodních společností.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 7, s. 662 - 689, lit..  

 Obchodní společnosti jako právní institut a jejich práva. Globalizace práva 
obchodních společností. Základy právní úpravy v ČR a v zahraničí, kontrola a výkon 
práv. Tendence vývoje práva obchodních společností. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000472 - ANAL 033569 

ŠTURMA, Pavel 

Vztah Evropské úmluvy o lidských právech a evropského práva.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 7-8, 19 - 30, lit..  

 K procesu vytváření evropského standardu ochrany lidských práv. EU a Evropská 
úmluva o lidských právech. Principy a Charta základních práv EU. Rozsah 
zaručených práv. Dva základní mechanismy ochrany lidských práv v Evropě. Další 
možnosti rozšíření působnosti ESD. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000471 - ANAL 033568 

VANTUCH, Pavel 

Mohou orgány činné v trestním řízení informovat veřejnost o trestním řízení proti 
osobě, jež není stíhána jako obviněný? 

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 7-8, s. 9 - 17, lit..  

 K informacím sdělovacích prostředků o vyšetřování trestné činnosti konkrétních 
osob. Příklady takovýchto informací v tisku. Oprávněnost orgánů činných v trestním 
řízení informovat veřejnost o trestním řízení proti osobě, proti které dosud nebylo 
zahájené stíhání jako obviněného; obdobně tak o podezření osoby. Z legislativy 
týkající se práv na poskytování informací o trestním řízení. 

CZ - cze: PA: bv/2004 
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000445 - ANAL 034857 

VÁLKOVÁ, Helena - SOTOLÁŘ, Alexander 

Čin jinak trestný a možné reakce na něj v systému soudnictví ve věcech mládeže.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 7, s. 197 - 203, 2 grafy.  

 Problematika dětské a juvenilní kriminality jako společenský problém. Právní 
analýza otázek týkajících se reakce na činy jinak trestné spáchané dětmi do 15 let a 
aspekty postupu příslušných orgánů podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 
Krátký exkurz do vývojové psychologie a sociologie, psychologické zvláštnosti 
dospívání. Vymezení pojmu "čin jinak trestný" podle zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže a možnosti reakce na něj. Dolní věková hranice trestní odpovědnosti dětí, 
kdy lze užít opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže ve vztahu k 
věkové hranici trestní odpovědnosti. Některá specifika řízení o činech jinak trestných 
spáchaných trestně neodpovědnými dětmi. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000397 - ANAL 034813 

HART, Jan - PIHERA, Vlastimil 

Nová právní úprava kapitálového trhu.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 11, s. 409 - 419.  

 Celkový obraz nových zákonů upravujících kapitálový trh, včetně jejich koncepce a 
systematiky. Nejdůležitější změny, které tyto zákony přinesly. Vliv vstupu do EU, 
komunitární právo o kapitálovém trhu v souvislosti s českou právní úpravou. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

000400 - ANAL 034816 

BIESEMEIR, Ralf 

Im Antlitz der Vielfald : Gesichtserkennung - Grundlagen und Leistungsfähigkeit 
[Rozmanitost ve tváři. Poznávání obličeje - základy a způsobilost].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 26, 2004, č. 5, s. 31 - 33, 2 obr., lit. 2.  

 Podniky a veřejná zařízení stojí dnes před otázkou, které technologii vstupních 
kontrol dát přednost - identifikační karty nebo biometrie. Každá varianta má svá pro a 
proti. Při rozhodování by mělo být přihlíženo k odpovědím na základní otázky po 
účelu, rychlosti a akceptace zvolené technologie. Bližší informace o biometrickém 
identifikačním systému vstupních kontrol. 

BRD - ger: PA: bh/2004 
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000362 - ANAL 034718 

ČANDÍK, Marek 

Spamming v informačních systémech.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 2 - 4, 1 obr.  

 Jednou z nových forem zneužití elektronické komunikace, kterou nabízí 
internetovská technologie je spamming. Řešení problematiky spammingu je součástí 
řešení bezpečnostní politiky informačních systémů. Rozdělení spammingu dle obsahu. 
Klasifikace spammů. Prevence. Metody ochrany. Přehled opatření proti spammingu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000366 - ANAL 034722 

ČECH, Luboš 

Profilové cylindrické vložky v České republice.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 40 - 43, 17 obr.  

 Historie cylindrických vložek. Značení tuzemských profilových cylindrických vložek 
a jejich výrobci. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000413 - ANAL 034825 

HEINEN, Patrick 

Goldene Regeln für den sicheren PC [Zlaté pravidlo bezpečnosti pro osobní počítače].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 6, s. 34 - 35.  

 Problematika bezpečnosti počítačových sítí a internetu. Rizika virového či 
hackerského útoku a jejich prevence. Spamm a ochrana před ním. Anonymita 
internetu umožňuje jeho zneužívání i ke kriminální činnosti. Bezpečnostní doporučení 
a ochrana před "škůdci". 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000391 - ANAL 034736 

Kladivo na počítačové zločince.  

In: 100 + 1 ZZ. - 41, 2004, č. 13, s. 34 - 35, 3 obr.  

 Anonymní prostředí internetu nahrává zločinu všeho druhu. Policie se snaží udržet 
krok s postupem techniky a používá metody, které mají počítačové zločince, usvědčit. 
Hledané důkazy nejčastěji skrývají na pevném disku počítače. Analýza disku. 
Rekonstrukce dat. Přenos informací. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000380 - ANAL 034729 

KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 

Zabezpečení objektů a preventivní program Ministerstva vnitra a Policie České 
republiky Bezpečná lokalita.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 22 - 26, 10 obr.  

 Program MV ČR a PČR - Bezpečná lokalita. Charakteristika programu. Zázemí a 
praktické provádění programu. Zkušenosti z realizace programu. Zahraniční 
zkušenosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000388 - ANAL 034733 

MAIXNER, Josef 

RACAR dt střeží úspěšně vozidle více než pět let.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 50 - 51, 5 graf.  

 Logisticko-bezpečnostní systém RACAR dt, který je užíván pro střežení vozidel. 
Relativní úspěšnost zásahů. Množství skutečných alarmů. Počet neoprávněných 
překročení skutečných alarmů. Počet neoprávněných překročení hranic ČR. Přehled 
spolupráce při řešení poplachových situací PČR a CBS. Přehled napadení podle 
výrobních značek vozidel. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000363 - ANAL 034719 

MELICHÁREK, Tomáš 

Elektronická zabezpečovací signalizace.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 6 - 17, 26 obr., 3 tab., lit. 12.  

 Charakteristika elektrického zabezpečovacího systému (EZS). EZS a technická 
ochrana. Vlastní projekt systému EZS. Charakteristika objektu a klienta. Klasifikace 
prostředí. Vlivy uvnitř a mimo chráněný objekt působí na EZS. Vypracování tří 
variant možného zabezpečení. Instalace ústředny EZS a další instalace. Vybrané 
komponenty EZS. Rozdělení detektorů do smyček.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000364 - ANAL 034720 

MERHAUT, Jan 

Zabezpečení objektů - stav v roce 2004.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 18 - 20.  

 Význam elektronického zabezpečení. Formy elektronického zabezpečení. Ovládání 
zařízení. Výstupy. Hlídací služby. Volba montážní firmy. Normy upravující  
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zabezpečení. Certifikace. Význam elektronického zabezpečení pro pojištění. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000365 - ANAL 034721 

MERHAUT, Jan 

Certifikace - posouzení - osvědčení : Jak se v ČR v současné době hodnotí prvky 
zabezpečovací techniky.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 20 - 21.  

 Certifikáty o stupni zabezpečení majetku. Certifikáty o zabezpečení utajovaných 
skutečností. Platnost certifikátů o stupni zabezpečení majetku. Legislativa. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000370 - ANAL 034726 

POUL, Drahoslav 

Elektronický maximalismus? 

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 48.  

 Problematika zabezpečení historických objektů. Souhrn základních faktů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000377 - ANAL 034728 

SVOBODA, Dalibor 

Pulty centralizované ochrany - PCO.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 32 - 34, 8 obr.  

 Systémy elektronické zabezpečovací signalizace (EZS). PCO sbírá informace z 
připojeného EZS. Lokální a vzdálené PCO. Rádiové PCO. Dělení PCO podle druhu 
přenosu. Přenosy v síti GSM používají datový přenos. Systém přenosu GSM GPRS. 
Výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Trendy v této problematice. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000389 - ANAL 034734 

VOLNÝ, Pavel 

Lokalizační systémy jako prostředek pro zdokonalení ochrany předmětů a osob.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 54, 5 obr.  

 Systém radiové lokalizace pro ochranu předmětů a osob. Modul systému rádiové 
lokalizace pro ochranu předmětů. Technologie rádiové lokalizace a ochrany. Popis 
systému rádiové lokalizace. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000367 - ANAL 034723 

Zabezpečení majetku a inteligentní centra moderní domácnosti.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 30 - 32.  

 Výběr typu komunikační sběrnice. Výběr typologie sítě. Sběrnicové systémy. 
Elektronické instalace pro objekty např. rodinné domy. Zabezpečení objektu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000369 - ANAL 034725 

Defend Locator snižuje šance zlodějů aut na minimum.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 57, 4 obr., 1 schéma.  

 Systém zabezpečení automobilů s názvem Defend Locator. Charakteristika systému. 
Přednosti systému. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000390 - ANAL 034735 

TOMS, Ladislav 

Mechanické zábranné systémy. Peníze a technika aneb "dvacetikoruna není tak 
veliká...!" : 32. část.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 3, s. 60 - 63, 14 obr.  

 Bezpečnostní technika týkající se peněz a bankovní problematiky. Zabezpečení 
manipulace s penězi. Všechny bankovky mají své ochranné prvky. Třídičky, 
detektory a počítačky. Verifikátory. Automatické systémy. Bankomaty. Automaty pro 
výdej produktů. Doplňková zařízení.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

000454 - ANAL 034743 

KRÁSNÝ, Antonín 

Zamyšlení nad některými pojmy zejména ve vztahu k operacím.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 2, s. 56 - 65, lit. 17.  

 Používané pojmy ve vztahu k operacím. Charakteristika současných a budoucích 
operací. Možnosti systematizace vojenských operací. V příloze je přehled o různosti 
názorů (pojmů) konkrétních operací. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000456 - ANAL 034744 

KUTĚJ, Libor 

Výpadky zpravodajství a jeho hodnověrnost.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 2, s. 52 - 55, lit. 2.  

 Význam některých pojmů. Schopnosti ozbrojených sil. Klíčové operační schopnosti. 
Počáteční a cílové operační schopnosti. Závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000451 - ANAL 034741 

NASTOUPIL, Josef 

Vyřešení rizika v rozhodovacím procesu.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 2, s. 117 - 120, 1 schéma. 

 Účel a metody hodnocení a řešení rizika u vojenského letectva. Aplikace řešení. 
Řešení rizika a operační tempo. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000452 - ANAL 034742 

VRÁBLÍKOVÁ, Petra 

Motivace pracovního jednání v koncepcích řízení.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 2, s. 88 - 91, lit. 6.  

 Jednotlivé vývojové etapy stylů řízení s důrazem na oblast ovlivňování pracovní 
motivace a pracovního výkonu. Konkrétní přístupy. Klasický model řízení. 
Paternalistický model řízení. Model lidských vztahů. Humanistický model řízení. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

POLITIKA, POLITOLOGIE 
 

000464 - ANAL 034745 

Individualizace války.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 2, s. 27 - 37, lit. 4.  

 Mezinárodní terorismus přináší změnu pojmů a koncepcí. Globální riziková 
společnost. Válka a terorismus. Ekonomická globalizace a neoliberalismus. Stát a 
suverenita. Možnosti obrany globální rizikové společnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000379 - ANAL 034807 

KARÁSEK, Tomáš 

Budoucnost transatlantických bezpečnostních vztahů: čtyři scénáře.  

In: Mezinárodní vztahy. - 39, 2004, č. 2, s. 20 - 35, lit. s. 34 - 35 

 Možný vývoj transatlantického společenství a možné uspořádání ve sféře 
bezpečnostní a obranné politiky aplikací realistického přístupu k mezinárodním 
vztahům. Srovnání vojenských schopností USA a Evropy - hegemonie USA. Čtyři 
možné způsoby uspořádání transatlantických vztahů na základě kombinace procesu 
integrace Evropy v oblasti bezpečnosti a obrany a vývoje soudržnosti 
transatlantických vztahů. Porovnání jednotlivých scénářů bezpečnostních 
transatlantických vztahů s východisky teoretického přístupu Roberta Kagana. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000378 - ANAL 034806 

KARLAS, Jan 

Liberalizace a velké teorie mezinárodních vztahů.  

In: Mezinárodní vztahy. - 39, 2004, č. 2, s. 5 - 19, lit. s. 17 - 19. 

 V teorii mezinárodních vztahů vznikly v 80.- 90. letech 20. století dvě velké teorie, 
které čerpají z liberalismu jako jednoho ze základních teoretických přístupů: 
neoliberální institucionalismus a liberální teorie mezinárodních vztahů. Liberalismus 
jako základní teoretický princip obou teorií. Podstata a interpretace teorie 
mezinárodních vztahů v neoliberálním institucionalismu a v liberální teorii 
mezinárodních vztahů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000383 - ANAL 034809 

PETERKOVÁ, Jana 

Úvod do mezinárodního vyjednávání a komunikace.  

In: Mezinárodní vztahy. - 39, 2004, č. 2, s. 49 - 65, 4 schémata, lit. s. 64 - 65.  

 Stálá aktuálnost tématu vyjednávání a komunikace v mezinárodních vztazích. 
Základní vymezení a charakteristika vyjednávání, jeho základní prvky. Vyjednávání 
jako proces a jeho základní model. Základní styly, kulturní aspekty vyjednávání a 
hlavní rozdíly mezi kolektivistickými a individualistickými společnostmi. 
Mezinárodní praxe vyjednávání, konflikty a jejich životní cyklus. Vyjednávání jako 
svébytná forma komunikace v mezinárodních vztazích a jako jejich nedílná součást. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000439 - ANAL 034851 

ROSOUXOVÁ, Valérie  

Politické využití odpuštění [[Název orig.] L'usage politique  du pardon] ; Z franc. 
přel. Josef Fulka.  

In: Filosofický časopis. - 52, 2004, č. 3, s. 455 - 466.  

 Pojem odpuštění v minulosti jako prominutí hříchu. Odpuštění v politice a jeho 
přiměřeností. Odpuštění jako politická šlechetnost a jako politická strategie. 
Odpovědnost, pomsta, kolektivní vina, odpuštění. Problém a limity kolektivního 
odpuštění, viníci a oběti. Vztah morálka - politika v problematice kolektivního 
odpuštění. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000381 - ANAL 034808 

TŮMA, Miroslav 

Nanotechnologie - "spása lidstva" s bezpečnostními riziky? 

In: Mezinárodní vztahy. - 39, 2004, č. 2, s. 36 - 48, lit. 47 - 48.  

 Co je nanotechnologie, jaká jsou její bezpečnostní rizika a důležitost veřejné 
informovanosti o všech aspektech vývoje a výzkumu nanotechnologií. Postavení 
nanotechnologie ve světovém výzkumu a vývoji. Reálnost a zvládnutelnost 
případných bezpečnostních rizik - souvislost nanotechnologií se zbraněmi 
hromadného ničení a se čtvrtou generací jaderných zbraní. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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