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ALKOHOL, DROGY 
 

000798 - ANAL 035046 

GARRETT, Ronnie 

Turning up the heat on meth cooks [Likvidování výroben meta-drog].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 5, s. 36 - 42, 8 obr.  

 Speciální jednotky k likvidaci tajných laboratoří na výrobu syntetických drog (na 
bázi efedrinu - metamfetamin, apod.). Činnost těchto jednotek a zkušenosti policie 
okresu Vanderburg, stát Indiana, USA. Nebezpečí spojená s likvidací tajných 
výroben, zvláště vznik požáru, výbuch, otrava. Výcvik speciálních týmů a osvětová 
práce s veřejností. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000653 - ANAL 034926 

Koordinace protidrogové politiky : Nástroj realizace účinných komplexních opatření.  

In: Zaostřeno na drogy. - 2, 2004, č. 3, s. 1 - 12, lit. 14, informace na webu 4, tab. 3, 1 
obr.  

 Protidrogová politika je komplexem různorodých opatření realizovaných řadou 
subjektů s rozdílnými zájmy a postavením. Proto je třeba protidrogovou politiku 
široce koordinovat, stanovit základní strategii, zajistit její fungování na všech 
úrovních protidrogové intervence. Horizontální a vertikální koordinace a potřeba 
systémových změn, především na úrovni legislativy. Zároveň je nutné překonat 
podceňování problémů spojených s užíváním všech návykových látek a odmítnout 
politizaci problému. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000678 - ANAL 034941 

MIOVSKÁ, Lenka - RADIMECKÝ, Josef 

Léčba uživatelů drog se závislým chováním se společnosti vyplatí : Informace pro 
politiky, odbornou i laickou veřejnost.  

In: Zaostřeno na drogy. - 2, 2004, č. 5, s. 1 - 4, 2 obr., 2 tab., lit. 27.  

 Efektivita léčby a efektivita nákladů na ni. Faktory ovlivňující úspěšnost léčby. 
České služby prevence a léčby drogové závislosti. Situace v užívání drog a jejich 
nepřízných důsledků v ČR.  

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000654 - ANAL 034927 

Nové syntetické drogy : Charakteristika a hlavní rizika.  

In: Zaostřeno na drogy. - 2, 2004, č. 4, s. 1 - 12, lit. s. 11 - 12, inf. na webu 18.  

 Co jsou "nové syntetické drogy" a mechanismus jejich působení. Charakteristika 
nových syntetických drog, zejména fenyletylaminů a tryptaminů. Systém včasného 
varování před novými syntetickými drogami. Zdravotní rizika při užívání drogy a 
chování při předávkování. Příznaky předávkování, první pomoc. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

000812 - ANAL 035225 

BUREŠ, Radim 

Zacházení s dětskými a mladistvými delikventy v Irsku.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 8, s. 35. 

 V květnu 2004 se v irském Kilkenny konalo plenární zasedání Evropské sítě 
prevence kriminality (EUCPN). Tématem jednání byla delikvence mládeže a moderní 
metody odklonu mládeže od kriminální kariéry. Stručný popis irského programu 
odklonu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000739 - ANAL 034807 

ČANDÍK, Marek 

Způsoby ochrany před počítačovými viry.  

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

 Zabezpečení informačních systémů před počítačovými viry. Dělení ochrany: 
softwarová ochrana, hardwarová ochrana. Obecné antivirové techniky. Ochrana proti 
virům: antivirová ochrana pracovních stanic a antivirová ochrana lokálních sítí proti 
napadení virem z vnějšího prostředí. Základní dělení antivirových programů. Základní 
typy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000800 - ANAL 035048 

DONOFRIO, Andrew 

What can be done about spam? [Co lze udělat se spamem].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 5, s. 86 - 91. 
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K celosvětovému problému zasílání nevyžádaných reklam apod. elektronickou poštou 
(tzv. spam) a podvodných praktik. Odhady poskytovatelů internetových služeb v 
USA. Popis některých nejvíce rozšířených metod podvodného vylákání peněz 
("řetězový dopis" - pyramida v e-mailu, "bezpracný příjem", phishing - podvržené 
adresy renomovaných firem, nigerijský systém - Nigerian Advance Fee fraud). 
Potírání spamu a možnosti policie. Proaktivní přístupy. Legislativní prostředky a 
antispanové iniciativy státu Virginia. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000746 - ANAL 035024 

GARRETT, Ronnie 

Policing the shadows : The how's and why's of investigating ritualistic crime [Dohled 
nad duchy. Vyšetřování rituálních vražd].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 3, s. 62 - 67, 4 obr. 

 Odhalování a vyšetřování případů rituálních vražd. Příklady kriminální povahy 
rituálů některých sekt. Tradice kultu, ovlivňování myšlení a chování členů sekty. 
Satanisté. Možnosti policie v odhalování a potírání násilných rituálních praktik. 
Rituální místa, obětiště. Specifika vyšetřování svědků - členů sekty. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000708 - ANAL 034959 

HÜBNER, Gerd Eckerhard - KUNATH, Werner 

"Der Mensch wird nicht schlecht geboren ..." (Voltaire) : Zur Jugendkriminalität in 
Deutschland ["Člověk se špatným nerodí..." (Voltaire). Ke kriminalitě mládeže v 
Německu].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 9, s. 32 - 35, 2 obr. 

 Pokaždé, když je zveřejňována statistika kriminality, vypuká téměř hysterický povyk  
kolem kriminality mládeže, popisující katastroficko-hororovou scénu. Do jaké míry 
jsou tato hodnocení oprávněná, co se vlastně pod pojmem kriminality mládeže skrývá, 
jakých trestných činů se mládež dopouští. Životní podmínky mládeže v Německu, 
sociální status dětí a mládeže. Varovné signály, které nelze přehlížet, ale které nelze 
řešit pouze represí. Mládež jako problém sociální, politický a právní. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000710 - ANAL 034788 

KABELÁČOVÁ, Lenka 

Policisté zákona neznalí.  

In: Týden. - 11, 2004, č. 32, s. 22 - 23, 1 obr. 

 Uplatňování paragrafu o domácím násilí. Někteří policisté se jím řídí, jiní ne. Popis  
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případu domácího násilí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000681 - ANAL 034944 

KOČKA, Tomáš - ČÁBELA, Miroslav 

Chyťte zloděje, než uteče s lupem.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 37, s. 52 - 56, 4 fot., 1 tab. 

 Obrovské škody způsobené podvody u finančních transakcí. Odhalování zvýšeného 
rizika podvodů, detekování podvodů a zabránění podvodu - to jsou úkoly fungujícího 
fraud management systému v podnicích a firmách. Indikátory rizikovosti a kvalita 
fraud management systému. Nejčastější formy podvodů jsou spojeny s provozem 
motorových vozidel. Detekcí podvodů u finančních transakcí se zabývají pojišťovny, 
banky, telekomunikace a leasingové společnosti. Typická struktura fraud management 
systému. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000801 - ANAL 035049 

REZKOVÁ, Marie 

Praní špinavých peněz.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 9, s. 18 - 21. 

 Taxativní výčet zákonů, měnících zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. 
Předpokládá se, že nová právní úprava (zákon č. 284/2004 Sb., s účinností od 
1.9.2004) není poslední novelou v procesu sjednocování legislativy EU. Změny 
realizované zákonem č. 284/2004 Sb. Pravomoc Ministerstva financí. Problémové 
okruhy zákona a závěr. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000824 - ANAL 035237 

SVOBODOVÁ, Kateřina - LUDVÍKOVÁ, Veronika 

Šikana za všechny peníze.  

In: Týden. - 11, 2004, č. 27 - 28, s. 50 - 55, 10 obr., 1 tab. 

 Agresivita a šikanování na školách. Kasuistiky. Přehled agresivního chování vůči 
učiteli či škole podle typu školy. Přehled případů agresivního chování vůči učiteli či 
škole v procentech. Příčiny nekázně ve školách. Případy ničení školního majetku. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000661 - ANAL 034777 

ŠPIČAN, Ivo 

Nové trendy v činnosti extremistických hnutí v ČR.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 3, s. 41 - 42. 

 Zmapování extremismu na území České republiky, včetně předpokladu dalšího 
vývoje. Policie ČR se snaží reagovat na změny taktiky jednotlivých hnutí různými 
způsoby, včetně vytváření potřebných interních aktů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000706 - ANAL 034958 

THAMM, Berndt Georg 

Deutschland bleibt Gegner des Djihad-Terrorismus [Německo zůstává odpůrcem 
terorismu džihádu] ; Das Gespräch führte Marion Tetzner.  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 9, s. 22 - 23, 25, 27, 3 obr., 1 schéma. 

 S předním odborníkem na problematiku terorismu o ohrožení Německa a německých 
občanů v zahraničí teroristickými útoky, zejména z řad islamistických organizací. 
Teroristické základny v Německu, jejich činnost a nebezpečnost. Současná 
bezpečnostní architektura pod různým úhlem potírání terorismu a organizované 
kriminality často s terorismem spojené. Bezpečnostní situace v Německu i ve světě a 
z ní vycházející nároky na bezpečnostní opatření i v mezinárodním měřítku (EU, 
Europol, OSN apod.). 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000814 - ANAL 035227 

TVARŮŽKOVÁ, Lucie - STEINER, David 

Zločinci se zvláštním zacházením.  

In: Týden. - 11, 2004, č. 36, s. 18 - 21, 8 obr., 1 schéma. 

 Policisté a jejich kriminalita. Policisté za své prohřešky odcházejí od soudů s 
mírnými tresty. Obvinění policisté na rozdíl od obyvatel většinou ani odsouzeni 
nejsou. Statistika stíhaných, obžalovaných a odsouzených policistů (1997 - 2003). 
Výběr z policejní černé kroniky - r. 2004. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000816 - ANAL 035229 

VIDLÁKOVÁ, Olga 

GRECO - evropský orgán boje proti korupci.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 35, s. 24 - 26, 2 obr. 
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Problematika korupce. Zřízení orgánů GRECO - Skupina států proti korupci. Hlavní 
úkol tohoto orgánu. Činnost GRECO. Hodnotící proces. Hodnocení Slovenska a 
doporučení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

000791 - ANAL 035218 

Zločin se nesmí vyplatit.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 8, s. 12. 

 Práce referátu Odčerpávání majetku při Spolkovém kriminálním úřadu. Pracují v něm 
právníci i ekonomové a jdou po stopách majetku, který zločinci získali např. 
obchodem s drogami, s lidmi, převaděčstvím, praním špinavých peněz nebo korupcí. 
Zločin se nesmí vyplatit. Sebrat ilegální majetek znamená zabránit dalším trestným 
činům a pomáhat obětem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000832 - ANAL 035245 

Charakteristika vybraných sekt.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 8, s. 15 - 23, 6 obr.  

 Charakteristika sekt: Óm Šinrikjó, satanismus, dianetika - scientologie, Svatyně lidu 
(Peoplés temple), Davidiáni, Církev sjednocení - Moonisté. Příběh ze sekty Moonistů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000831 - ANAL 035244 

Církve a náboženské společnosti v ČR : Svoboda vyznání (legislativa). 

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 8, s. 11 - 14.  

 Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a 
náboženských společenství, zákon ze 27. 11. 2001, o svobodě náboženských vyznání 
a postavení církví a náboženských společenství a o změně některých zákonů. 
Registrované církve a náboženské společnosti, počty věřících dle sčítání lidu. Další 
dělení náboženství a církví dle Lužného (1994). 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000833 - ANAL 035246 

Indikátory rozlišení církví, sekt a kultů.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 8, s. 23 - 24, 1 obr., 1 tab.  

 Znaky sekt a církve. Rozlišení sekt z hlediska přístupu ke světu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000842 - ANAL 034967 

MATOUŠEK, Oldřich 

O příčinách kriminality mladistvých : Výňatky z přednášky na semináři projektu 
LATA - práce s rizikovou mládeží.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, září, s. 6 - 9.  

Stručná charakteristika faktorů ovlivňujících kriminální chování: postavení rodiny, 
vliv vrstevnických part, sociálního prostředí, dědičnosti apod. Závěry některých 
sociologicko-kriminologických a sociálněpsychologických výzkumů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000830 - ANAL 035243 

Náboženství a víra.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 8, s. 11.  

 Definice náboženství. Náboženství podle Lužného. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000844 - ANAL 034968 

Navrhovaná opatření v boji proti domácímu násilí : Výňatek ze zprávy Zprac.: 
Geraldina Palovčíková.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, září, s. 11 - 15.  

 Rámcové návrhy opatření k potírání domácího násilí a instituce odpovědné za jejich 
realizaci: legislativní opatření (trestní právo, policejní právo, rodinné a občanské 
právo, zákony o sociálně právní ochraně dětí), metodická opatření (zejména úkol 
vypracovat metodiku evidence výjezdů Policie ČR k případům domácího násilí a 
způsobu jejich řešení), monitorování situace v oblasti domácího násilí. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000848 - ANAL 034970 

POLAN, Jiří 

Projekt EU proti zneužívání dětí.  

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

 Úmluva o právech dítěte a její cíle. Projekt EU proti různým formám zneužívání dětí, 
sestavený policejními akademiemi Velké Británie, Německa a Švédska, který je 
součástí programu AGIS financovaného EU. Účastnické země, proces projektu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000835 - ANAL 035248 

Prevence a možnosti obrany před nebezpečím sekt, kultů a některých náboženství.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 8, s. 26 - 27, 2 obr.  

 Ochrana před škodlivými vlivy sekt a kultů. Riziko ohrožení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

000834 - ANAL 035247 

Rizika a nebezpečí sekt (vstupování do specifických společenství a jejich opuštění).  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 8, s. 25 - 26.  

 Individuace osobností. Pojem fundamentalismus. Fundamentalismus z hlediska 
psychologického. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000846 - ANAL 034969 

ŠNAJDROVÁ, Hana 

Jak identifikovat oběti obchodování s lidmi : Podle materiálu Úřadu pro monitorování 
a boje proti obchodování s lidmi Ministerstva zahraničí USA.  

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

 Obtížnost identifikování obětí obchodování s lidmi vzhledem k latenci této trestné 
činnosti. Základní faktory napovídající, že v určité lokalitě se jedná pravděpodobně o 
obchod s lidmi. Profil obětí, zdravotní indikátory. Otázky, jejichž zodpovězení může 
osvětlit, zda se u konkrétní osoby jedná o aspekty obchodu s lidmi. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000841 - ANAL 034966 

Vyhodnocení účinnosti přijaté legislativy související se systémovým přístupem k péči 
o delikventní mládež. Výňatek ze zprávy zprac: Ferdinand Raditsch.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, září, s. 3 - 5.  

 V ČR vzniká a funguje řada státních, samosprávných a nestátních institucí, 
organizací a zařízení, které se zabývají kriminálně rizikovými skupinami dětí. Dobrá 
úroveň legislativy, ale celkově malá efektivita vzhledem ke špatné koordinaci 
jednotlivých subjektů péče o děti a mládež. Pilotní projekty Centrum včasné 
intervence a Systém včasné intervence pro obec s rozšířenou působností. Nutné 
informační propojení policie, orgánů sociálně právní ochrany a orgánů justice. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

000668 - ANAL 035013 

BARBARA, John 

Digital evidence accreditation [Akreditace pro digitální evidenci a důkazy].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 2, s. 8 - 12.  

 Program akreditace kriminalistických laboratoří a pracovišť soudního lékařství v 
USA a v dalších zemích. Obory, zabývající se analýzou věcných důkazů pomocí 
digitálních technologií. Činnost vědecké pracovní skupiny pro digitální technologie a 
akreditační komise při Americké společnosti ředitelů kriminalistických laboratoří. 
Podrobnosti k akreditačnímu programu ASCLD/LAB. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000685 - ANAL 035019 

COX, Jennifer 

Recoilless disrupter enhances EOD technology [Bezzákluzový systém rozšiřuje 
technologie likvidace výbušnin].  

In: Law Enforcement Technology. - 31 , 2004, č. 2, s. 106 - 121.  

 Inovační technologie zneškodňování náloží a jejich funkčních součástí, zejména 
zapalovačů tlakem vodního paprsku. Technické podrobnosti konstrukce a využití 
zařízení Proparms 12,5mm RC a možnost montáže na Inuktun Micro MDV Robot. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000693 - ANAL 034781 

Dějiny daktyloskopie v USA. Překlad Helena Novotná.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 3, s. 63 - 66.  

 Historický vývoj užívání daktyloskopické identifikace v USA. Daktyloskopie v 
procesu identifikace osob. Sekce latentních daktyloskopických stop. Národní program 
daktyloskopické evidence. Národní systém okamžité prověrky. Integrovaný systém 
automatické daktyloskopické identifikace. Komplex budov FBI v Západní Virginii. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000684 - ANAL 035018 

HANSON, Doug 

Bloodstain pattern analysis [Analýza obrazců skvrn od krve].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 2, s. 84 - 90, 7 obr.  

 Podle tvaru a rozložení skvrn od krve lze analyzovat situace, kdy ke ztrátám krve 
došlo. Příklady signalizující statické poranění, po nárazu, po odmrštění, utírání,  
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tepenné krvácení, transportování, apod. Znaky signalizující úhel dopadu, způsob 
útoku a použitý předmět a další okolnosti. Význam těchto analýz při vyšetřování a 
dokazování. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000768 - ANAL 035035 

HANSON, Doug 

Forensic chemical analysis [Forenzní chemická analýza].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 4, s. 80 - 85, 2 obr.  

 Prostředky a metody chemické analýzy látek z místa činu. Rozbory organických látek 
pomocí chromatografických metod (GC, HPLC, GS/MS), spektrometrie LC/MS a 
infračervené spektrofotometrie. Spektroskopie anorganických látek (AA, ICP) a 
kombinované metody analýzy. Ke kontraktu Středisek řízení a prevence 
mimořádných situací CDC na dovybavení všech státních zdravotnických laboratoří 
chromatografy GC a HPLC. Přehled použití analytických metod. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000839 - ANAL 035054 

HANSON, Doug 

One more piece of DNA puzzle [Další dílek skládačky DNA].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 6, 10 - 17.  

 Všeobecně k základům uplatňování DNA v kriminalistice. Příklad možné kombinace 
metod na podporu vyšetřování (DNA, PCR, STR a AFIS). Nová databanka systému 
CODIS (Combined DNA Index System) pracuje s daty z federálních, státních a 
lokálních databází DNA usvědčených pachatelů, zmizelých osob a osob figurujících v 
dosud nevyřešených případech. K vývoji systému DNAPrint, který kompilací znaků 
z řetězců DNA určí pravděpodobnou demografickou skupinu a původ možného 
pachatele. Jeho podsystém DNAWitness, který pomocí antropomorfních 
genomických testů začleňuje pachatele do populačních skupin. Vykreslení 
pravděpodobné podoby na základě analýzy údajů. Budoucnost metod DNA 
profilování. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000778 - ANAL 035039 

HEINECKE, Jeannine 

A new game of catch [Nový způsob odchytu].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 4, s. 102 - 108, 3 obr 

 Patentované zařízení DPRS na zachycení střel po jejich vystřelení z ruční střelné 
zbraně. Střely vystřelené do kontejneru postupně pronikají několika druhy vrstev. 
Každá vrstva má zhruba 10 cm tloušťky ze speciální tkaniny. Podrobně k funkci a 
složení vrstev. Desky s vrstvami je nutné vyměnit po 1650 až 1800 výstřelech z pušky  
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nebo zhruba 5000 ranách z pistole. Ráže a druh střeliva i zbraně mohou být různé. 
Střely se nijak nedeformují a netříští a jsou připraveny k expertize a k identifikaci 
zbraně. DPRS vykazuje 100 spolehlivost. Další využití a porovnání s jinými způsoby. 
USA - eng: PA: bv/2004 

000704 - ANAL 034957 

HELWIG, Joachim 

Akribie bei Analyse [Nejvyšší přesnost při analýze] ; Das Gespräch führte Marion 
Tetzner.  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 9, s. 10 - 11.  

 Význam DNA analýzy pro kriminalistiku. Budování genové databanky a její význam 
pro odhalování pachatelů i "starých" zločinů. Dodržování nejvyšší svědomitosti a 
přesnosti při analýze DNA je samozřejmostí. Biologické materiály pro analýzu DNA. 
Téměř absolutní jistota při identifikaci. Zacházení s genetickým materiálem a ochrana 
získaných dat před zneužitím. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000767 - ANAL 035034 

JACOBIA, Jack 

Computer forensics : Duties of the first respondent [Forenzní počítač. Na dotazy 
odpovídá jako první].  

In: Law Enforcement Technology. - 31 , 2004, č. 4, s. 28 - 34, 4 obr.  

 Využívání kriminalistické elektronické dokumentace v počítačových sítích. Zásady 
práce s dokumenty uloženými v počítači, v databázi nebo na dalších nosičích. 
Vytváření elektronické dokumentace, její třídění, ochrana, skladování a přeprava. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000696 - ANAL 034782 

MATOUŠEK, Vladimír 

Sebevražda spáchaná řeznými nebo bodnými nástroji nebo otravou léky, jedy či 
drogou.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 3, s. 72.  

 Informace pro mladé začínající policisty. Ohledání místa činu při nálezu mrtvoly. 
Vyhotovení seznamu stop. Šetření v bydlišti. Vytěžení styků a podezřelých osob. 
Motiv sebevraždy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000703 - ANAL 034956 

NOWAK, Andreas 

DNA - Spur zur Aufklärung [DNA - stopa k objasnění trestného činu].  
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In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 9, s. 6 - 8, 2 obr., 3 příl.  

 Kriminalistika získala použitím DNA analýzy spolehlivý prostředek k objasňování 
trestných činů a k identifikaci osob. Získávání, respektive odebírání vzorků DNA k 
analýze a právní základy opravňující kriminální policii k identifikaci na základě 
DNA. Kontroverzní diskuse na téma odebírání vzorků DNA pro účely trestního 
vyšetřování, hlasy pro a proti. Spolehlivost metody. Statistika použití DNA analýzy, 
objasnění starých případů atd. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

 

000754 - ANAL 035027 

PAGE, Douglas 

Scene of the grime [Místo nečistot].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 3, s. 108 - 113, 1 obr 

 Výzkum zaměřený na výskyt stop DNA na místě činu. Šíření stop DNA a možnost 
odebrání dalšího vzorku DNA, jiného než pachatele (kriminalisty, policisty, jiné 
osoby). Popis a výsledky experimentů. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

000743 - ANAL 034810 

BOHMAN, Martin - NOVÁK, František 

Některé trendy ovlivňující management SBS.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 4, s. 38 - 42.  

 Oblasti řízení a organizace bezpečnostních služeb a bezpečností obecně. SBS v 
kontinentálním a národním měřítku. Bezpečnostní komunita v ČR. Počátky 
standardizace SBS v ČR. Současnost a trendy v poskytování SBS. Rizikový 
management. Nové formy ostrahy osob a majetku. Legislativa v SBS. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000742 - ANAL 034809 

BRABEC, František 

Soukromý detektiv a standardy odborné způsobilosti.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 4, s. 35 - 37.  

 Dokončení standardů odborné způsobilosti soukromého detektiva. Standardy 
informační (datové) bezpečnosti. Standardy odborné způsobilosti v rovině speciální  
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bezpečnostní technologie. Standardy znalostí soukromého detektiva týkající se 
systematizace bezpečnostního průmyslu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000749 - ANAL 034813 

BRABEC, František 

Psychologické standardy pro soukromého detektiva.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 4, s. 50 - 53.  

 Systémový přístup standardizace pro soukromého detektiva. Psychické předpoklady 
pro výkon soukromé detektivní činnosti. Pracovní situace v soukromé detektivní 
činnosti. Pracovní podmínky soukromého detektiva. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000744 - ANAL 034811 

ČANDÍK, Marek 

Politika informační bezpečnosti.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 4, s. 43 - 46, 1 obr.  

 Bezpečnost informačního systému. Bezpečnostní politika informačních systémů 
(BPIS). Dvě roviny BPIS. Cíl BPIS. Fáze vývoje informační bezpečnostní politiky. 
Tvorba archivačních a záložních prostředků. Zavedení bezpečnostní politiky v rámci 
společnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000745 - ANAL 034223 

KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan 

Proč policie ztrácí body tam, kde by měla bodovat.  

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

 Uvedeno několik případů zásahů policie v průběhu letních měsíců a jejich hodnocení 
médii, která často její zásah do značné míry znevážila (příprava nelegálních 
automobilových závodů, technoparty CzechTek). Co těmto akcím policie předcházelo 
v médiích, chyby v informování veřejnosti ze strany policie (absence jasných 
instančních pokynů). Příčiny mediálně prezentovaného váhání policie. Závěr.  

CZ - cze: PA: če/2004 
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000672 - ANAL 035014 

STRANDBERG, Kim 

Across mountains and beaches [Přes hory a pláže].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 2, s. 16 - 18, 2 obr.  

 Zkušenosti amerických motorizovaných hlídek s terénními vozidly ATV. Výhody a 
využití motorových čtyřkolek, převážně japonské výroby (Honda, Kawasaki, Suzuki). 
Relativně nízké pořizovací ceny (3 až 7,5 tis. USD) a nenáročná údržba, založená na 
běžném ošetřování. Výcvikové programy pro policejní hlídky na čtyřkolkách. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000725 - ANAL 035023 

WEXLER, Sanford 

John Miller: LAPD's Counter-Terrorism Bureau chief [Předseda výboru boje proti 
terorismu policie Los Angeles J. Miller].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 3, s. 32 - 37.  

 Výbor boje proti terorismu losangelské policie byl založen v lednu r. 2003, má okolo 
200 pracovníků z řad policie a bezpečnostních agentur. Ve struktuře jsou začleněny 
části již existujících jednotek (pohotovostní, pyrotechnické apod.) a specialisté 
spolupracující s FBI v oblasti monitorování a vyšetřování, a zásahové jednotky. 
Technologická vybavenost a program Archangel pro nutnost zásahu při náhlém 
ohrožení vybraných lehce zranitelných lokalit. Osobnost předsedy výboru J. Millera. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 

000662 - ANAL 034778 

DLOUHÝ, Michal 

Občanskoprávní úmluva o korupci.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 3, s. 45.  

 Mezinárodní smlouva č. 3/2004 o korupci. Jedná se o úmluvu v oblasti 
občanskoprávní a tento mezinárodně právní dokument má dopad i do činnosti orgánů 
činných v trestním řízení. Stručný výtah jednotlivých kapitol. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000674 - ANAL 034938 

JOUZA, Ladislav 

Změny v pracovním právu.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 8, s. 26 - 31.  

 V návaznosti na právní úpravu zaměstnanosti a trhu práce byly zákonem č. 436/2004 
Sb., změněny související právní předpisy. Zákaz dětské práce a právní normy s tím 
spojené. Zrušení možnosti zapůjčování zaměstnanců, náhrada mzdy za dovolenou, 
ochrana zaměstnance, uznávání kvalifikace a odborné způsobilosti, odmítnutí 
veřejných prací atd. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000655 - ANAL 034928 

KOTÁB, Petr - OSSENDORF, Vít 

K úpravě nabývání nemovitostí cizinci v České republice.  

In: Obchodní právo. - 13, 2004, č. 7 - 8, s. 7 - 17, 2 příl.  

 Vývoj právních norem upravujících nabývání nemovitostí cizinci v ČR. Účast cizinců 
na restitucích a privatizaci. Současná právní úprava a soulad, respektive nesoulad s 
komunitárním právem. Přechodný a trvalý pobyt státních příslušníků členských států 
EU ve vztahu k možnosti nabývání nemovitostí. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000680 - ANAL 034943 

MALÍŘ, Jan 

Regionální systém ochrany lidských práv v Africe : Část 1.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 16, s. 605 - 610.  

 Vznik a vývoj afrického systému ochrany lidských práv. Základní dokumenty: 
Africká charta práv člověka a národů; Africká charta o právech a blahu dítěte; 
Protokol k Africké chartě práv člověka a národů o právech žen v Africe. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000688 - ANAL 034947 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K podmínkám trestní odpovědnosti účastníka z hlediska akcesority účastenství : K 
subjektivní stránce účastníka a k významu účastenství na trestném činu více 
pachatelů.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 8, s. 240 - 244.  

 Má-li být obviněný uznán vinným některou z forem účastenství, musí soud do výroku 
o vině zahrnout popis všech právně významných skutkových okolností jednak 
hlavního trestného činu spáchaného jinou osobou a následně i popis skutkových  
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okolností jednání účastníka, které dávají podklad pro posouzení jeho jednání jako 
organizátora, návodce nebo pomocníka. Účastenství v případě podvodu. Účastenství 
na trestných činech různých (hlavních) pachatelů nelze posoudit jako jeden 
pokračující trestný čin účastenství. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000686 - ANAL 034945 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

O justiční spolupráci v trestních věcech ve sjednocené Evropě, o styčných plochách 
justiční a policejní spolupráce a o tom, jak využít příležitostí.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 8, s. 225 - 234.  

 Na základě předpisů v rámci EU dochází k posílení justiční a policejní spolupráce v 
trestních věcech. Předpoklady fungování této spolupráce zejména v oblasti návaznosti 
na dokumenty EU a předávání kvalitních informací příslušných orgánů vnitrostátním 
subjektům. Podrobný přehled dokumentů unijního práva a souvisejících předpisů, 
závazné postupy v oblasti justiční spolupráce, charakteristika institucí (Europol, 
OLAF). Justiční spolupráce v Evropské ústavě. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000651 - ANAL 034924 

SLINGENEYER, Thibault 

L'intervention de l'avocat lors de la phase prélimitaire du proces pénal : Regles d'une 
rencontre avec le magistrat [Intervence právního zástupce během předběžného 
trestního řízení. Pravidla "souboje" s prokurátorem].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 84, 2004, č. 6, s. 653 - 690, lit. s. 688 - 
690.  

 Působení právního zástupce ve věcech trestních, resp. Obhájce během předběžného 
trestního řízení. Sociální role právního zástupce a její přijetí advokátem. Etická a 
praktická hlediska výběru právního zástupce, vztah advokát - klient, obhájce - 
prokurátor. Typologie obhájců ("žoldák", smiřovatel, solidární advokát). Etapy vztahu 
obhájce - prokurátor během přípravného řízení, návrhy a vyjednávání, omezení 
obhájcovy volby prostředků, experti, volba taktiky atd. Vše doprovázeno citací z 
vystoupení advokátů v různých procesech a při různých příležitostech. 

BEL - fre: PA: bh/2004 
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000659 - ANAL 034775 

SVATOŠ, Roman 

Vzájemný vztah lhůt v prověřování a ve vyšetřování.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 3, s. 34 - 37.  

 Vzájemný vztah lhůt v prověřování a ve vyšetřování. Lhůty v prověřování a ukončení 
prověřování. Zahájení trestního stíhání. Časový vztah skončení prověřování a zahájení 
trestního stíhání. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000677 - ANAL 034940 

TERYNGL, Jiří 

Ochrana komerčních informací prostředky trestního práva.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 8, s. 57 - 60.  

 Trestněprávní ochrana informací důležitých pro komerční oblast, především pro 
obchodní sféru. Obchodní tajemství a trestní odpovědnost za jeho porušení. Trestný 
čin nekalé soutěže. Ochrana nosičů informací a druhy informací: databáze, počítačová 
data. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000676 - ANAL 034939 

VANTUCH, Pavel 

Novela trestního řádu.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 8, s. 51 - 56.  

 Zákonem č. 283/2004 Sb., nabyla účinnosti další novela trestního řádu, jíž se 
reagovalo na aktuální požadavky praxe: umožnění sledování bankovního účtu, 
důvody nepřípustnosti trestního stíhání, podmínky bezplatné obhajoby nebo obhajoby 
za sníženou cenu, práva poškozeného a svědků, trvání vazby, návrh na potrestání, 
protokolace v řízení před soudem. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000687 - ANAL 034946 

VANTUCH, Pavel 

Může předseda senátu vyzvat obhájce, aby provedl důkaz, který navrhla strana 
obhajoby? 

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 8, s. 235 - 240.  

 V souvislosti s účinností novely trestního řádu dochází v soudní praxi k diskusím 
ohledně případů, kdy obhájce (nebo obžalovaný) vyhledá dosud nevyslechnutou 
osobu a navrhne její výslech jako svědka v hlavním líčení. Předseda senátu na to často 
reaguje tak, že svědka předvolá, poučí jej a pak vyzve obhájce, aby provedl výslech, i  
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když o to obhájce nežádal. Situace, které mohou v praxi nastat především z hlediska 
toho, pro jaké výklady je či není opora v zákoně. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000673 - ANAL 034937 

VEČEŘA, Ivo 

Vlastnické právo ke zhotovované stavbě.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 8, s. 13 - 15.  

 Otázka, kdo a od jakého okamžiku je vlastníkem zhotovované stavby. Příčinou 
nejasností kolem vlastnictví je nedostatečná úprava origárního nabývání vlastnictví v 
občanském zákoníku. Stavba jako samostatná věc - stavba není samostatnou věcí. 
Problematika smluv na zakázku. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000689 - ANAL 034948 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K povinnosti mlčenlivosti u notáře a k výkladu ust. 99 odst. 2 TrŘ o zákazu výslechu 
svědka.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 8, s. 247 - 249.  

 Byl-li notář uveden v omyl o rozhodných skutečnostech při uzavírání smlouvy o 
provedení notářského úkonu a v důsledku toho byl proti své vůli zapojen do trestné 
činnosti obžalovaného, nejde u notáře v tomto rozsahu jeho jednání o činnost podle 
notářského řádu a tudíž se na ni nevztahuje povinnost mlčenlivosti a nevztahuje se na 
něj ani ustanovení trestního řádu o zákazu výslechu svědka. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000657 - ANAL 034930 

WAISOVÁ, Šárka 

Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti : Kodaňská škola na křižovatce 
strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu.  

In: Mezinárodní vztahy. - 39, 2004, č. 3, s. 66 - 86, lit. s. 85 - 86, tab. a schémata.  

 Bezpečnostní analýza a bezpečnostní konceptualizace v pojetí kodaňské 
politologické školy. Hlavním referenčním objektem je stát, který však opouští 
dosavadní hierarchii hodnot - nejvyšší hodnotou již není suverenita a teritorialita. 
Existence státu může být ohrožena jak vojensko-politickými, tak i ekonomickými, 
environmentálními či societálně-kulturními hrozbami. Důraz na vliv prostředí, v němž 
se stát nachází, a na způsob, jakým stát, respektive politické elity interpretují toto 
dané prostředí. Bezpečnost je chápána jako subjektivní a sociálně konstruovaná, 
nikoli objektivně daná. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000656 - ANAL 034929 

ZEMÁNEK, Jiří 

Soudnictví v Evropské unii mezi hierarchií a dialogem.  

In: Mezinárodní vztahy. - 39, 2004, č. 3, s. 22 - 44, lit. s. 43 - 44 

 České soudy po přistoupení k EU musí zajišťovat vynutitelnost komunitárního práva 
v souladu s požadavkem jeho jednoty. Dosud užívané interpretační metody a 
aplikační postupy musí doplnit o nástroje běžně užívané v Unii. K tomu slouží 
rozhodovací praxe Soudního dvora ES, který svou judikaturou usiluje o překlenutí 
případného napětí mezi centralizací tvorby komunitárního práva a decentralizovaným 
způsobem jeho aplikace na národních úrovních. Analýza předpokladů a účinků řízení 
o tzv. předběžné otázce, podmínky vzniku a uplatnění odpovědnosti státu za škodu 
způsobenou jednotlivci porušením závazků komunitárního práva. Promítnutí těchto 
institutů do právního řádu a právní praxe ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000736 - ANAL 034221 

BOBEK, Michal 

Řízení o předběžné otázce.  

In: Soudce. - 6, 2004, č. 10, s. 9 - 14.  

 Řízení o předběžné otázce, které je páteří komunitárního soudnictví. Zásady řízení, 
průběh řízení. Druhy řízení o předběžných otázkách. Praxe a kontext řízení. Negativní 
vymezení řízení o předběžné otázce. Předběžná otázka jako dialog. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000690 - ANAL 034949 

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA 

K rozdílu mezi nařízeným a doporučeným odposlechem.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 8, s. 249 - 250.  

 Nahrávky telefonních rozhovorů pořizované soukromými osobami jsou zásahem 
veřejné moci do soukromí, děje-li se tak se souhlasem, popřípadě pomocí policejních 
úředníků či jiných úředních činitelů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000759 - ANAL 035030 

HELEŠIC, František 

Družstevní legislativa po vstupu České republiky do Evropské unie.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 10, s. 1025 - 1028.  

 Komise EU přijala v r. 2003 komplexní opatření k rozvoji družstev v čl. zemích, na 
období r. 2004 až 2008. Dosavadní rozdílnosti družstevních legislativ, proces  
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vytváření Evropských družstev jako druhu družstev v zemích EU. Vývoj vedoucí 
nepřímo ke sbližování družstevních legislativ. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000728 - ANAL 034219 

JIRSA, Jaromír 

Několik úvah o holandské justici a nejen o ní.  

In: Soudce. - 6, 2004, č. 10, s. 2 - 4.  

 Hodnocení moderního holandského justičního systému, který prošel rozsáhlou 
reformou ve 2. polovině 90.let minulého století. Organizace jednotlivých soudů. 
Informace o státní správě soudnictví, fungování soudcovských rad a Rady pro justici. 
Týmová práce, složení týmů, hlavní cíle. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000694 - ANAL 034952 

MLSNA, Pavel 

K nepublikování předpisů práva ES/EU v českém jazyce v Úředním věstníku EU.  

In: Právní zpravodaj. - 5, 2004, č. 9, s. 6 - 9.  

 Se vstupem do EU vznikly z hlediska publikace právních předpisů ES/EU povinnosti 
nejen členským státům, ale především EU. Problém nevčasné nebo neúplné publikace 
předpisů ES/EU v českém jazyce a problémy spojené s dostupností Úředního věstního 
EU na našem území. Charakter právních předpisů povinně uveřejňovaných v Úředním 
věstníku EU a jejich vstup v platnost. Vztah Úředního věstníku EU ke Sbírce zákonů 
a Sbírce mezinárodních smluv. Odpovědnost ES/EU za nepublikování předpisů práva 
ES/EU v českém jazyce v Úředním věstníku. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000700 - ANAL 034955 

NAHODIL, Tomáš 

Delikty korporací budou stíhány i peněžními sankcemi.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 38, s. 58 - 61.  

 Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Kdy lze právnické 
osobě přičíst trestný čin, aspekty prokázání trestní odpovědnosti. Katalog trestů, které 
bude moci soud právnické osobě uložit. Zrušení jako nejzávažnější trest, který bude 
možné uložit odsouzené právnické osobě. Trestní řízení vedené proti právnické osobě. 
Srovnání se zahraničím. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000705 - ANAL 035020 

PAGE, Douglas 

New standard for gunlocks [Nový standard zajištění závěrů střelných zbraní].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 2, s. 100 - 105.  

 Nedostatky platných amerických norem pro zajištění střelné zbraně (zejména pistolí) 
proti náhodnému výstřelu nebo zneužití. Příklady. Návrh nových standardů 
vypracovaných NIST a OLES. Technické  požadavky na jištění zbraně z výroby 
(výrobcem). Návrh normy ASTM pro bezpečnostní zámky a zajištění neintegrované 
se zbraní. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000753 - ANAL 034224 

PIKNA, Bohumil 

Moderní nástroje evropského práva v oblasti policejní a justiční spolupráce.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 9, s. 3 - 12.  

 Spolupráce evropských subjektů - Eurojustu, Evropské soudní sítě, Europolu, 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům aj. Eurojust a jeho právní základ. 
Organizační a funkční aspekty Eurojustu. Vytvoření Evropské soudní sítě, její 
význam, funkce a úloha kontaktních míst. Úmluva EU o vzájemné pomoci ve věcech 
trestních. Evropský zatýkací rozkaz, jeho význam.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000757 - ANAL 034225 

PŘESLIČKOVÁ, Hana - ZEMAN, Petr - TOMÁŠEK, Jan 

K navrhované právní úpravě institutu zabezpečovací detence.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 9, s. 13 - 17.  

 Dokončení z č. 7-8/2004. Důležitost posuzování duševního stavu pachatele při 
rozhodování o uložení zabezpečovací detence. Nedostatek v oblasti nutné obhajoby. 
Ustanovení o nařízení výkonu zabezpečovací detence a upuštění od jejího výkonu. 
Podmínky trvání zabezpečovací detence podle návrhu trestního zákoníku. Souběh 
zabezpečovací detence s trestem odnětí svobody. Změna výkonu zabezpečovací 
detence, kontrola jejího výkonu v detenčních ústavech. Retroaktivita ustanovení o 
zabezpečovací detenci. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000734 - ANAL 034220 

SPRINGER, Paul 

Vlastní odpovědnost a samospráva v justici - efektivnější řízení justice.  

In: Soudce. - 6, 2004, č. 10, s. 5 - 9.  
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 Otázka samosprávy justice - přehled v jednotlivých evropských státech. Definice 
samosprávy justice, důležité úkoly, které jsou na justici převedeny a které samostatně 
zpracovává. Argumenty pro samosprávu. Zkušenosti z praxe v Maďarsku, Španělsku, 
Nizozemí a Německu. Situace v ČR. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000691 - ANAL 034950 

STOČESOVÁ, Simona - ŠKVAIN, Petr 

Nad problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do českého 
právního řádu.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 8, s. 251 - 252.  

Akce: Implementace Římského statutu do českého právního řádu [seminář]. Praha 
(ČR), 08.06.2004. Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo 
(AIDP).  

 Stručný obsah hlavních příspěvků zabývajících se vznikem, charakteristikou a 
jurisdikcí Mezinárodního trestního soudu. Trestněprávní problémy implementace 
Statutu Mezinárodního trestního soudu do českého právního řádu, ústavněprávní 
aspekty ratifikace Statutu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000695 - ANAL 034953 

ŠAUR, František - KOPÁČOVÁ, Jana 

Zákon o válečných hrobech a výkon státní správy.  

In: Právní zpravodaj. - 5, 2004, č. 9, s. 10 - 11.  

 Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 
256/2001 Sb., o pohřebnictví. Tím byla upravena problematika péče o válečné hroby, 
jejíž ucelenou úpravu ČR dosud neměla. Vývoj řešení této problematiky. Předmět 
zákona o válečných hrobech, působnost orgánů státní správy. Vymezení pojmů, 
koordinace péče o válečné hroby, jejich evidence, financování péče atd. Přestupky 
fyzických osob a správní delikty právnických nebo fyzických osob v této souvislosti. 

CZ - cze: PA: 2004 

 

000697 - ANAL 034954 

ŠTURMA, Pavel 

Posudek MSD o právních následcích stavby zdi na obsazeném palestinském území.  

In: Právní zpravodaj. - 5, 2004, č. 9, s. 13 - 15.  

 Posudek Mezinárodního soudního dvora v Haagu ze dne 9. července 2004 o 
kontroverzní otázce výstavby tzv. bezpečnostní zdi Izraelem. Průběh řízení před 
Mezinárodním soudním dvorem, jurisdikce Mezinárodního soudního dvora a uvážení  
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vhodnosti vydání posudku. Jeho obsah - souvislosti faktické i historické, 
aplikovatelné právo, porušení pravidel mezinárodního práva a právní následky, 
možnost výjimek a okolností vylučujících protiprávnost. Bez ohledu na znění 
posudku a jeho politické hodnocení je nutno ocenit, že se jedná o uplatnění 
mezinárodního práva, jasný výklad a aplikaci platných pravidel mezinárodního práva, 
zejména mezinárodního práva humanitárního. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000741 - ANAL 034222 

VŮJTĚCH, Jan 

Co víme o současném českém soudci a jeho práci : Informace o výběru, přípravě, 
kariéře a dalších personálních záležitostech týkajících se soudců ve vybraných 
evropských státech.  

In: Soudce. - 6, 2004, č. 10, s. 22 - 23.  

 Dokončení z č. 5/2004. Možnost přeložení a odvolání soudce ve vybraných 
evropských zemích (Dánsko, Německo, Švýcarsko). Další kariéra soudce (Francie, 
Německo, Itálie, Španělsko). Vztah ministerstva spravedlnosti ke vzdělávání soudců 
(Španělsko). Justiční rada, jako orgán fungující jako zprostředkovatel mezi vládou a 
justicí v zájmu garantování nezávislosti justice. Dva modely justičních rad v EU. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000758 - ANAL 034226 

ZÁHORA, Jozef 

Miesto a úlohy polície v trestnom konaní v európskej dimenzii.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 9, s. 18 - 24.  

 Studie se zabývá postavením policie v soustavě orgánů veřejné moci, druhy policie, 
které plní úkoly v trestním řízení, jejich úkoly, základními pravomocemi a 
povinnostmi v trestním řízení. Porovnává a analyzuje postavení a úkoly policie ve 
vybraných zemích EU (Finsko, Francie, Německo, Švédsko, Itálie, Anglie). 
Charakteristika právních systémů uvedených zemí. 

CZ - sla: PA: če/2004 

 

000764 - ANAL 035032 

BOGNÁROVÁ, Věra 

Novelizace zákoníku práce v návaznosti na nový zákon o zaměstnanosti. 

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 9, s. 2 - 10.  

Novelizaci zákoníku práce (46/2004 Sb., s účinností od 1.3.2004) provádí zákon č. 
436/2004 Sb. Mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti a 
některé další (dovolená - čerpání, náhrada mzdy). Další změny: Zákaz práce dětí,  
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agenturní zaměstnávání, pracovní poměr na dobu určitou, v otázkách zákazu  
výpovědi, aj. Důvody změn, komentář. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000827 - ANAL 035240 

KROUPA, Jiří 

Přiměřenost rozhodnutí o odstranění stavby a nález Ústavního soudu II. ÚS 482/02.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 33, s. 12, 21, 1 obr.  

 Problematika tzv. stavební nekázně v České republice. Důvody "černých staveb". 
Případ a jeho řešení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000805 - ANAL 035052 

LICHNOVSKÝ, Jakub 

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

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 9, s. 44 - 58.  

 Dokončení článku z č. 7-8/2004, str. 77-87. K povinnostem advokáta k převzetí 
poskytnutí poradenské pomoci podle spolkového zákona o advokacii (par. 49a 
BRAO, aj.). Právní pomoc nemajetným osobám v ČR. Porovnání obou právních 
úprav a nástin budoucí nezbytné české právní úpravy z hlediska de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000802 - ANAL 035050 

PAULIČKOVÁ, Alena 

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 9, s. 22 - 23.  

 Zákon č. 514/2003 Z.z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú při výkone verejnej 
moci a o zmene niektorých zákonov nahrazuje dnem 1.7.2004 již zastaralý zákon č. 
58/1969 Zb. Oblasti, upravované zákonem, vymezení pojmů, vznik práva na náhradu 
škody, odpovědnosti samosprávy, předběžná jednání o nároku na náhradu, způsob a 
rozsah náhrady. Orgány s pravomocí jednat jménem Slovenské republiky. 

CZ - sla: PA: bv/2004 
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000765 - ANAL 035033 

RYBA, Jan 

K soudnímu dokazování ve věcech sociálního zabezpečení.  

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 9, s. 16 - 18.  

 Důvody reformy správního soudnictví po jeho obnově v r. 1991. Kontinuita pohledu 
na důkazní řízení v důchodových věcech v rozhodnutích NSS č. 33 a č. 150 (sešit č. 
1/2003 a č. 3/2004). Otázky pracovní rekomandace skutečné možnosti získání 
doporučovaného zaměstnání v regionu. Řešení nedostatků v předepsaných 
obligatorních náležitostech. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000763 - ANAL 035031 

SCHEU, Harald Christian - EXNEROVÁ, Julie 

Aktuální vývoj mezinárodních mechanismů proti mučení a nelidskému zacházení : 
Poznámky k Mezinárodnímu sympoziu.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 10, s. 1033 - 1038.  

Akce: Implementace Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení [mezinárodní 
sympozium]. Praha (ČR), 09.02.2004-10.02.2004.  

 Informace k cílům a průběhu Mezinárodního sympozia o implementaci Opčního 
protokolu k Úmluvě proti mučení, pořádaného ve dnech 9. a 10. února 2004 v 
prostorách UK v Praze. Spolupořadatelé, program a podstatné myšlenky z vystoupení 
jednotlivých řečníků. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000803 - ANAL 035051 

VALEČKOVÁ, Pavla 

Odpovědnost státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva ES. 

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 9, s. 29 - 37, lit.  

 Otázka postavení státu v případě řešení náhrady škody. Podstata zásady odpovědnosti 
státu za škodu způsobenou jednotlivci. Porušení práva ES a podmínky odpovědnosti. 
Národní právo členských států. K porušení práva ES mocí zákonodárnou a soudní. 
Situace v ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2004 
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000836 - ANAL 035249 

Zákon o sdružování občanů 83/90 Sb.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 8, s. 27 - 30.  

 Text zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

000776 - ANAL 035037 

BERTOMEN, Lindsey 

Silencing the tactical weapon [Utlumení hluku taktické zbraně].  

In: Law Enforcement Technology. - 31 ,2004, č. 4, s. 94 - 95, 2 obr.  

 Výčet výhod zbraní s tlumičem hluku pro střelce, odstřelovače a v taktické situaci i 
pro zásahovou jednotku. Výkon, konstrukce a vlastnosti nového tlumiče 15th Model 
MBS, dodávaného americké policii akciovou společností OPS Inc. Výsledky testů 
střelby s tlumičem. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000849 - ANAL 035255 

CHLUDIL, Ivan 

Policejní brokovnice : 1. část.  

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 5, s. 19, 5 obr.  

 Historie brokovnice. Vývoj brokovnic. Střelivo pro brokovnice. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000715 - ANAL 034793 

CIBULKA, Martin 

International Security Network.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 9, s. 55 - 57, 11 obr.  

 V květnu roku 2004 proběhl výcvikový kurz se zaměřením na ochranu V.I.P. 
Součástí kurzu byla teorie V.I.P. ochrany, simulace krizových situací, izraelská 
sebeobrana Krav Maga a střelba. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000793 - ANAL 035041 

CLAPP, Wiley 

Speedloaders: a whellgunner's best friend [Rychlonabíječ – nejlepší přítel střelce z 
revolveru].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 11, s. 46 - 50, 4 obr.  

 Složitější a pomalejší ruční nabíjení jako jedna z nevýhod revolveru při porovnání s 
pistolí. Historie vývoje a rozšíření jednoduchých přípravků pro rychlé nabíjení 
(výměnu nábojů v otočném zásobníku) a využívání těchto rychlonabíječů u 
služebních zbraní. Popis činnosti a konstrukce, některé vyráběné typy (Second Six, 
Hunt, Dade, HKS) z období jejich největšího rozšiřování v 70. a 80. letech. Ukázka 
nyní používaných typů HKS, Max Fire, Safariland a zdokonaleného pružinového Jet 
Loader. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000713 - ANAL 034791 

ČERNÝ, Josef 

Brenneke TOG horká novinka ve střelách do kulových nábojů.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 9, s. 44, 2 obr.  

 Popis střely Brenneke TOG. Zvláštnosti střely TOG. Informace a postřehy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000716 - ANAL 034794 

DUŠEK, Ondřej 

Zastava M - 76 7,92 x 57 mm Mauser.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 9, s. 68 - 71, 6 obr.  

 Technické údaje a vlastnosti samonabíjecí pušky ZASTAVA M-76. Náboje této 
zbraně. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000714 - ANAL 034792 

MARGOLIUS, Richard 

Pováleční odstřelovači.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 9, s. 51 - 53, 5 obr.  

 Mariňácký sniper ve válce. Americká odstřelovačská výzbroj. Válka ve Vietnamu. 
Výcvik odstřelovačů. Extrémní zátěž odstřelovačů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000717 - ANAL 034795 

MARGOLIUS, Richard 

Sellier & Bellot a ekologie.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 9, s. 72 - 73, 10 obr.  

 Ekologická munice. Nové pistolové, kulové i brokové munice. Systém Nontox. 
Kulové náboje se střelou Barnes. Brokové náboje s neolověnými broky. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000794 - ANAL 035042 

MILLER, Payton 

CZ-USA Model 3 [Puška CZ-USA, model 3].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 11, s. 52 - 55, 6 obr., 1 tab.  

 Nový, Model 3 lovecké opakovačky CZ-USA z Kansas City, uzpůsobený 
požadavkům amerického trhu loveckých zbraní. Specifikace zbraně v tabulce. 
Vlastnosti při střelbě a výsledky testu střelby. Popis a některé detaily konstrukce 
(vyhazovač na principu Mauser), vycházející z Modelu 70. Držák zaměřovacího 
dalekohledu, jinak bez mířidel. Klady v celistvosti konfigurace, dobré vyváženosti a 
spolehlivosti zbraně. Cena 840 USD. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000718 - ANAL 034796 

OCSW - pěchotní kanon na teroristy.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 9, s. 80 - 81, 5 obr., 2 tab.  

 Popis a charakteristika americké automatické zbraně OCSW. Technické údaje a 
vlastnosti zbraně. Výhody zbraně. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000792 - ANAL 035040 

RABB, John Hay 

Is there faulty logic in the Gun-Free Schools concept? [Koncepce škol beze zbraní a 
otázka logické správnosti].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 11, s. 36 - 40.  

 K zákonu o zákazu nošení zbraní do objektů amerických škol 1. a 2. stupně a v jejich 
blízkosti. Diskuze s argumentací pro a proti takovým zákonům. Údaje ze statistik. 
Příklady použití zbraně žáky a studenty. Zvláštnosti některých situací, i v důsledku 
odlišné legislativy v jednotlivých státech unie. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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POLITIKA, POLITOLOGIE 
 

000670 - ANAL 034935 

EICHLER, Jan 

Francouzská inspirace - možnosti a limity.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 8, s. 27 - 29.  

 Zkušenosti Francie s terorismem a poznání, že okamžitá odveta a vojenský zásah 
nejsou zdaleka vždy nejvhodnějším řešením. Zaměření se na politické přístupy, na 
dodržování zásad mezinárodního práva a hledání politických, ekonomických a 
sociálních příčin vedoucích k teroristickému útoku. Determinanty francouzského 
přístupu k Iráku, zesílení důrazu na prioritu mezinárodního práva před vojenskou 
silou. Kritické sebereflexe ve Francii a ve Spojených státech. Terorismus jako 
nejvážnější bezpečnostní hrozba současnosti, která však neopravňuje k 
jednostrannému použití síly bez právního základu.  

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000667 - ANAL 034933 

FERNÁNDEZ, Carlos - SOKAČOVÁ, Linda 

Fotbal jako součást politického boje : Anarchismus a fotbal.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 8, s. 10 - 12.  

 Podstatné výňatky ze studie uveřejněné v únorovém čísle časopisu A Kontra (2/2004) 
pod názvem Bitvy na hřišti. Pokus o popsání sportovní ideologie z hlediska 
anarchistického hnutí. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000733 - ANAL 034964 

KARLAS, Jan 

Vnější vztahy EU a prevence konfliktů.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 9, s. 22 - 24.  

 Prevence konfliktů jako oblast mezinárodních vztahů, jejímž cílem je řešit konflikty 
dříve, než dospějí do fáze násilného střetnutí. Odlišnost mezi institucionálním 
zakotvením a praxí. Evropská integrace a prevence konfliktů v době studené války a v 
současnosti. Základní dokumenty a aktivity EU v tomto směru, možné perspektivy a 
nedořešené problémy. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000671 - ANAL 034936 

MAJERČÍK, Ľubomír 

Jaký soud pro Saddáma Husajna.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 8, s. 29 - 31.  

 Diskuse o způsobech stíhání a trestání válečných zločinů v Iráku. Spory o jurisdikci, 
přípustnost Speciálního tribunálu pro zločiny proti lidskosti a jeho kritika. V 
souvislosti s dopadením Saddáma Husajna pak přišly do úvahy tři podoby soudu: 
mezinárodní soud, smíšený mezinárodně-irácký tribunál, národní irácký tribunál. 
Charakteristika jednotlivých typů soudu a úvaha nad vhodností vytvoření jednotlivých 
typů soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000666 - ANAL 034932 

TESAŘ, Filip 

Sport jako náhražka války? 

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

 Spojení sportu a politiky v dějinách a dnes. Sportovní zápasy jako náhražka 
kolektivní agresivity, vyvolávání kolektivní soudržnosti. Sport jako ritualizované 
válečné střetnutí. Využívání masového sportu politikou a pro předvojenský výcvik. 
Sport a mezinárodní vztahy. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000669 - ANAL 034934 

TŮMA, Miroslav 

Překročí Spojené státy ve vztahu k OSN svůj stín?.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 8, s. 24 - 27.  

 Historie vzájemných vztahů mezi USA a OSN, charakteristika postojů USA k OSN a 
jejich příčiny. Krize globálního bezpečnostního systému, současná americká 
administrativa a postavení Rady bezpečnosti. Úloha a význam OSN. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000665 - ANAL 034931 

ZBOŘIL, Zdeněk 

Svět her a politiky.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 8, s. 4 - 6.  

 Úvaha o vztahu sportu, respektive sportovních her a politiky. Využívání sportovních 
událostí k politickým cílům. Organizace sportovních fanoušků, jejich ideologie 
spojená s prvky rasismu, antisemitismu, neonacismu a nenávistí vůči cizincům.  
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Neprůhlednost financování sportovních her, vliv politiky ve sportu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

000769 - ANAL 034820 

ADAMEC, Vilém 

Využitelnost havarijních plánů v praxi.  

In: 112. - 3, 2004, č. 8, s. 23 - 24, 2 obr., lit. 6.  

 Plán pro provádění záchranných a likvidačních prací. Kritéria rozhodovacího 
procesu. Možnosti bezpečnostního systému. Kruhový model procesu řízení. Obsah 
havarijních plánů a požadavky ze strany manažerské podpory. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

000724 - ANAL 034801 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Výročí AKNZ a úkoly civilní ochrany.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 1, s. 15 - 16.  

Akce: Akademie pro krizový management, nouzové plánování a civilní ochranu 
[Mezinárodní kongres]. Bad Neuenahr-Ahrweiler u Bonnu (NĚMECKO), 
08.12.2003-09.12.2003.  

 Ve dnech 8.-9.12.2003 se konal v Německu kongres "50. výročí založení Akademie 
pro krizový management, nouzové plánování a civilní ochranu". Směry vývoje 
Akademie. Diskuse odborného fóra Krizového managementu proti katastrofám. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000780 - ANAL 035207 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Psychologická pomoc v nouzi.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 2, s. 19 - 20.  

Akce: Národní síť psychologické pomoci v nouzi, nehodách, zločinech nebo 
katastrofách. [kongres]. Bern (ŠVÝCARSKO), 03.2004.  

 Koncem března 2004 se konal ve Schwarzenburgu (Bern) 2. Národní kongres NNPN. 
Kongres byl rozdělen na dvě tématické oblasti. Směrnice nasazení. Cíl psychosociální 
a psychologické pomoci v nouzi. Jednotky vzdělávací: Standard v oblasti poskytování 
pomoci v nouzi. 
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CZ - cze: PA: ká/2004 
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000781 - ANAL 035208 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Přehled mimořádných událostí ve světě za březen - květen 2004.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 2, s. 21 – 27. 

 Přehled mimořádných událostí ve světě za březen - květen 2004. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000766 - ANAL 034819 

LINHART, Petr 

Ochrana obyvatelstva ve Švédsku.  

In: 112. - 3, 2004, č. 8, s. 18 - 19, 1 obr., 2 schéma.  

 Ochrana obyvatelstva ve Švédsku. Rizika ohrožení. Struktura ochrany obyvatelstva. 
Schéma ochrany obyvatelstva. Rozdělení úkolů a kompetence. Organizační struktura 
Úřadu záchranných služeb. Ochranná infrastruktura. Legislativa. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000719 - ANAL 034797 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva neutrálního státu.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 1, s. 3 - 4. 

Ochrana obyvatelstva ve Švédsku. Záchranné služby. Civilní obrana. Struktura 
ochrany obyvatelstva. Složky v oblasti záchranářské civilní obrany. Úřad záchranných 
služeb.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000721 - ANAL 034798 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nové zásady služby v civilní obraně.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 1, s. 5 - 7. 

Povinnosti služby v civilní obraně. Zásady výkonu služby odvedenců. Hlavní 
organizátor. Forma výkonu služby. Návrh zákona o službě v civilní obraně. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000723 - ANAL 034800 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana proti záření.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 1, s. 13 -14.  

Ochrana před účinky ionizujícího záření z jaderně energetických zařízení (JEZ). 
Bezpečnostní opatření proti záření. Zásady ochrany obyvatelstva před zářením. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000772 - ANAL 035202 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Místo a úloha CNP NATO v současné době.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 2, s. 3 - 4. 

Civilní nouzové plánování (CNP) v NATO. Pět úkolů CNP. Divize operací. NATO 
vlastní rozsáhlý soubor opatření, které mohou být využívány při ochraně obyvatelstva 
před zneužitím ZHN teroristy. Akční plán CNP. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000773 - ANAL 035203 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Zřízení Úřadu na ochranu obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 2, s. 9 - 11, 1 schéma.   

 Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách - BBK. Poslání 
BBK. Úkoly Úřadu. Struktura Úřadu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000774 - ANAL 035204 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nové zásady služby v civilní obraně - pokračování.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 2, s. 12 - 13.  

Podrobnosti, týkající se uvažované povinné služby v civilní obraně. Návrh zákona. 
Povinná základní služba. Školení branců. Aktivní služba v civilní ochraně. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000775 - ANAL 035205 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Vzdělávání v ochraně obyvatelstva v civilní obraně.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 2, s. 14 - 15.  

Budování Celostátního hasičského a záchranného systému vzdělávání v roce 2000. 
Směrnice hlavního velitele státní požární ochrany a náčelníka civilní obrany státu. Tři 
hlavní cíle systému vzdělávání. Tři části vlastního vzdělávání. Školská zařízení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000779 - ANAL 035206 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Záchranné brigády a specializované týmy hasičského a záchranného sboru.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 2, s. 16 - 18.  

Organizace Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky. Úkoly HZZ SR. 
Tři moduly humanitární pomoci. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000760 - ANAL 034816 

ŠTAJNC, Petr - PĚNIČKA, Aleš 

Výbuch drtičky zapříčinil požár.  

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

 Popis zásahu u požáru v Liberci. Popis objektu. Hasební zásah. Likvidace požáru. 
Příčina vzniku požáru. Specifika zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000722 - ANAL 034799 

VÝTVAROVÁ, Jitka 

Struktura Spolkového úřadu pro ochranu obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 1, s. 10 - 12, 7 schéma.  

 Dnem 1.1.2004 došlo k organizační změně ve struktuře Spolkového úřadu pro 
ochranu obyvatelstva (BABS). je tvořen šesti nosnými útvary. Rámcová struktura 
úřadu. Struktury útvaru koncepce a koordinace, laboratorní báze, národní varovací 
centrály, vzdělávání, infrastruktury, podpory. 

CZ - cze: PA: ká/2004 


