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ALKOHOL, DROGY 
 

000988 - ANAL 035319 

Albánie - Návrh zprávy "Mini Dublin Group" za 1. pololetí 2004 k situaci v oblasti 
narkotik.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 3, s. 36 - 37.  

 Výtah návrhu aktualizační zprávy, který ZÚ Řecko v Tiraně odesílá k dalšímu 
využití, především v rámci systému OSN. Albánie je významnou producentskou a 
tranzitní, ale i cílovou zemí v nezákonné výrobě, přepravě a užívání drog. Albánská 
narkomafie. Potírání narkomafie. Závěry a doporučení navrhované zprávy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000980 - ANAL 035317 

Ekonomický dopad nelegálního drogového průmyslu.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 3, s. 35.  

Akce: Ekonomický dopad nelegálního drogového průmyslu [seminář]. Amsterodam  
(NIZOZEMÍ), 05.12.2003-06.12.2003.  

 Projekt Transnacionálního institutu o zločinu a globalizaci - seminář o ekonomickém 
dopadu nelegálního drogového průmyslu. Cíl semináře. Témata semináře. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000952 - ANAL 033769 

GABRHELÍK, Roman 

Amotivační syndrom a konopné drogy.  

In: Adiktologie. - 4, 2004, č. 1, s. 55 - 63, 17. lit., 2 tab.  

 Kvalitativní výzkum amotivačního syndromu mezi těžkými uživateli konopných 
drog. Amotivační syndrom = lhostejnost, apatie, neproduktivnost. Definice a teorie 
amotivačního syndromu.  

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

000890 - ANAL 035292 

HAMPL, Karel 

Virová hepatitida typu C u injekčních uživatelů drog.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 2, s. 75 - 80, 3 tab., lit. 3.  

 Injekčních uživatelů drog, převážně heroinu a pervitinu je 83,75 procent infikováno 
virem hepatitidy typu C. Zatím nebyl nalezen účinný způsob harm reduction, který by 
zastavil šíření této nebezpečné infekce. Počet vyšetření v ambulantních zařízeních AT  
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(2002 - 2003). Vlastní zkušenosti. Počet pacientů virové hepatitidy C pozitivních. 
Závěr. 

SLK - cze: PA: ká/2004 

 

000893 - ANAL 035295 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav - ZIMA, T. 

Škodlivé účinky marihuany s odstupem několika let.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 2, s. 99 - 104, lit. 13.  

 Škodlivost účinků drog z konopí. Bezprostřední účinky. Dlouhodobé účinky. Možné 
škodlivé účinky. Skupiny, které jsou vystaveny vyššímu riziku výše uvedených 
škodlivých účinků. Závěr. 

SLK - cze: PA: ká/2004 

 

000892 - ANAL 035294 

NEŠPOR, Karel - KNOR, J. 

Alkohol, neúmyslně způsobená poranění a násilí vůči záchranářům.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 2, s. 95 - 98, lit. 10.  

 Neúmyslně způsobená poranění patří k nejdramatičtějším problémům, které alkohol 
působí a to i lidem, kteří nejsou na alkoholu závislí. Počet úrazů pod vlivem alkoholu 
za rok 2003. Důsledky a prevence. 

SLK - cze: PA: ká/2004 

 

000895 - ANAL 035296 

OCHABA, R. 

Návrh Národného programu kontroly tabaku a jeho východiská.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 2, s. 105 - 116 

 Problematika kouření. Průzkumy trendu kouření. Příprava Národního programu 
kontroly tabáku (NPKT). Cíl NPKT. Strategický rámec pro politiku kontroly tabáku. 
Ceny a daně. Poradenství a léčba závislosti. Prodej tabáku a informace pro 
spotřebitele. Opatření na úrovni snižování nabídky tabáku. Strategický rámec pro 
mezinárodní spolupráci: Nástroje, mechanizmy a mezníky spolupráce. 

SLK - sla: PA: ká/2004 

 

000896 - ANAL 035297 

OKRUHLICA, Ľ. 

Informácia z 37. zasadania komise pre narkotické drogy.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 2, s. 117 - 118 
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Akce: Komise pro narkotické drogy [Zasedání]. Vídeň (RAKOUSKO), 15. 03.2004-
19.03.2004.   

 Ve dnech 15.-19.3.2004 se na Úřadě OSN pro kriminalitu a drogy ve Vídni 
uskutečnilo 39. zasedání Komise pro narkotické drogy. Směrnice na psychosociálně 
asistovanou farmakologickou léčbu pro pacienty se závislostí na opiátech. 

SLK - sla: PA: ká/2004 

 

000889 - ANAL 035291 

OKRUHLICA, L. - SZEMZÖ, L. 

Nedostatočné dôkazy o účinnosti rovesníckych programov primárnej protidrogovej 
prevencie.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 2, s. 65 - 73, lit. 5.  

 Sledování účinnosti preventivních aktivit ve vybraných "peer" programech, které byli 
aplikované ve slovenských podmínkách. Tři pracovní hypotézy studie. Výsledky 
výzkumu: Vědomosti, postoje, zkušenosti. Diskuze a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2004 

 

000972 - ANAL 035313 

PAUKERTOVÁ, Jana 

Protidrogová prevence ve vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 3, s. 13 - 14.  

 Protidrogová prevence Vězeňské služby ČR vychází z Národní strategie protidrogové 
politiky na konkrétní období a dále je rozpracována v Souboru protidrogových 
opatření ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody a podrobně upravena Nařízeními 
generální ředitelky VS ČR č. 49/2001. Vzdělání pracovníků VS ČR. Kurzy. 
Celoživotní vzdělávání. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000970 - ANAL 035312 

RADA EVROPSKÉ UNIE 

Rezoluce rady o potírání dopadu psychoaktivních látek na silniční dopravní nehody.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 3, s. 10 –12.  

 Text Rezoluce Rady Evropy o potírání dopadu psychoaktivních látek na silniční 
dopravní nehody. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000990 - ANAL 035320 

TOMÍČEK, Pavel - CHMEL, Karel 

Zjišťování drog soupravou "D-TEST".  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 3, s. 38 - 46, 6 obr., 3 tab.  

 Problematika zneužívání drog je stále aktuálnější. Definice drogy. Dělení drogy, 
která nějakým mechanismem ovlivňuje psychiku člověka. Zneužívání léků. Dva 
základní druhy (systémy) prostředků pro zajišťování drog: oba systémy mají výhody a 
nevýhody. Popis nové soupravy a obecný postup práce. Zhodnocení možností 
soupravy D-Test. Křížové testy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000977 - ANAL 035315 

VANĚČEK, Miloš 

Drogové subkultury.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 3, s. 22 - 27, 1 obr.  

 Přehled sociálních skupin charakterizovaných určitým způsobem života. Historie 
těchto subkultur. Užívání nejrůznějších drog. Punk. New Age. Anarchismus. 
Šamanismus. Moderní primitismus. Futuristické technologie. Acid proti house, 
techno. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000978 - ANAL 035316 

VANĚČEK, Miloš 

Rostlinné drogy : 2.část.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 3, s. 31 - 33, 7 obr.  

 Rostlinné produkty ovlivňující psychiku představovaly důležitou pomůcku 
kouzelníků a šamanů, sehrávaly roli při kulturních rituálech. Obtížné dávkování 
těchto drog vyvolává u uživatelů řadu nepříznivých účinků a nezřídka vede k 
intoxokaci uživatele. Durman, kata jedlá, kawa-kawa: historie, botanická 
charakteristika, původ a rozšíření, morfologická charakteristika. Příprava kawavového 
nápoje.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000891 - ANAL 035293 

VLADIMÍR, A. 

Problematika etiopatogenézy alkoholických psychóz.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 2, s. 81 - 93, lit. 34.  

 Alkoholické psychózy. Definice pojmu alkoholická psychóza. Klasifikační a  
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terminologické souvislosti. Diagnostické kategorie. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2004 

 

000952 - ANAL 033769 

GABRHELÍK, Roman 

Amotivační syndrom a konopné drogy.  

In: Adiktologie. - 4, 2004, č. 1, s. 55 - 63, 17. lit., 2 tab.  

 Kvalitativní výzkum amotivačního syndromu mezi těžkými uživateli konopných 
drog. Amotivační syndrom = lhostejnost, apatie, neproduktivnost. Definice a teorie 
amotivačního syndromu. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

000964 - ANAL 035310 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Europol aktuálně o drogách.  

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

 Nejzávažnější případy nelegální manipulace s omamnými a psychotropními látkami 
jsou typickou formou organizované trestné činnosti překračující hranice států. Jednou 
z forem mezinárodní policejní spolupráce je Evropský policejní úřád (Europol) se 
sídlem v Haagu. Práce Europolu. Drogová kriminalita. Výtah ze Zprávy Europolu 
(Drugs - January 2004). 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 
000871 - ANAL 035273 

CEJP, Martin 

Výzkum organizovaného zločinu v České republice.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 3, s. 169 - 176, 1 tab., lit. 19.  

 Informace o výzkumu organizovaného zločinu. Použité výzkumné metody a 
techniky. Základní informace o zločineckých skupinách a o jejich nejčastějších 
aktivit. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

 

 6



000920 - ANAL 034982 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Prognózování nebezpečnosti vyhrožování.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, říjen, s. 18 - 24, lit. 4.  

 Nebezpečné vyhrožování jako agresivní komunikace a jako kriminalizované jednání. 
Jasné rozdělení rolí - oběť, která trpí intenzívním pocitem strachu a bezmoci, a 
pachatel či násilník, který terorizuje. Delikty spjaté s vyhrožováním: telefonní teror, 
stalking, domácí násilí, vyděračství. Obecné programy pro vyhodnocování vážnosti 
hrozby a posouzení zranitelnosti oběti. Pomoc oběti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000855 - ANAL 035258 

DOUBRAVA, Lukáš 

Dětské vězení jako jediné řešení? 

In: Učitelské noviny. - 107, 2004, č. 30, s. 10 - 11.  

 Problematika výchovných ústavů. Statistika četnosti trestných činů a pachatelů z řad 
dětí a mladistvých v období 1999 - 2003. Vývoj počtu stíhaných osob v letech 1991 - 
2003: Celková kriminalita. Zpráva o kriminalitě české mládeže. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000957 - ANAL 035067 

GALLO, Gina 

Protecting police families [Ochrana rodin policistů]. In: Law Enforcement 
Technology. - 31, 2004, č. 7, s. 60 - 64.  

 Ze zkušeností ředitele americké neziskové organizace pro prevenci domácího násilí v 
rodinách policistů. Cílem programu je prevence případů násilí proaktivní odbornou 
pomocí v zájmu příslušníků policie i jejich pracoviště. K příčinám domácího násilí v 
těchto rodinách. Změna forem - od dříve převažujícího bití až zabití ženy nebo 
partnerky a častým následným sebevraždám policisty k nyní časté obraně oběti násilí 
vedoucí až ke zranění nebo usmrcení policisty). 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000919 - ANAL 034981 

KERN, Miroslav 

Lichva mezi slovenskými Romy prý dosáhla nebývalých rozměrů.  

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

 Rozsah lichvy mezi slovenskými Romy podle analýzy skupiny expertů. Odhalování a  
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vyšetřování lichvy policií . Vliv lichvy na sociální a zdravotní poměry romské 
populace, především dětí. Systém zbídačování. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000857 - ANAL 034973 

KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 

Osvětlení a kriminalita.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, září, s. 26 - 27.  

 Důležitost osvětlení veřejných i soukromých prostor při prevenci kriminality. Typy 
osvětlení používané při osvětlování veřejných i soukromých prostor a objektů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000918 - ANAL 034980 

MENDEL, Richard A. 

Jak vážný je problém trestné činnosti mládeže v Americe : Výňatek z publikace 
"Méně slov a více pomoci".  

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

 Sdělovací prostředky ovlivňují velmi negativně obraz mládeže jako celku, zdůrazňují 
katastrofické scénáře o růstu násilí a podílu mládeže, resp. mladistvých na kriminalitě, 
zejména násilné. Přitom tato tvrzení nejsou podložena rostoucí mírou kriminality, 
kriminalita mládeže se nezhoršuje, trestné činnosti se nedopouštějí stále mladší osoby 
a ani předvídaný nárůst populace mladých lidí neznamená automaticky nárůst 
kriminality. Epidemiologie výbuchu násilí přelomu 80. a 90. let 20. století. Obava z 
prudkého nárůstu kriminality mládeže je tudíž neopodstatněná. Zůstává však 
problémem a realitou, protože z historického hlediska se přes určitou stagnaci stále 
pohybuje nad dlouhodobým průměrem. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000872 - ANAL 035274 

MOULISOVÁ, Marcela 

Vývoj trestné činnosti žen z pohledu policejní statistiky.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 3, s. 179 - 189, 2 grafy.  

 Analýza standardních výstupů z policejní statistiky za posledních deset let, která se 
týkala trestné činnosti žen a mladých dívek. Tato analýza byla orientačně doplněna 
údaji o trestné činnosti žen z pohledu statistiky justice. Jako problém trestné činnosti 
žen se jeví zejména hospodářská kriminalita. Počet stíhaných, obžalovaných i 
odsouzených žen rovněž vzrostl. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000851 - ANAL 034971 

NEŠPOR, Karel - DVOŘÁK, V. 

Trestná činnost pod vlivem návykových látek.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, září, s. 21 - 22.  

 Osoby pod vlivem alkoholu a drog se dopouštějí trestné činnosti,  zejména násilné, 
mnohem častěji. Specifickou a významnou oblastí pak jsou dopravní nehody a 
pracovní úrazy. Závažná násilná kriminalita pod vlivem návykových látek s aktivní 
účastí závislé osoby. Návykové látky u obětí trestné činnosti. Trestná činnost jako 
způsob opatřování finančních prostředků na drogy nebo hazardní hry. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000951 - ANAL 033768 

PHILLIPS, Scott 

The social structure of vengeance : A test of Black's model [Sociální struktura msty. 
Test Blackova modelu].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 3, s. 673 - 708.  

 Výzkum testuje Blackův model msty dotazováním mezi vězni. Každý dotazovaný 
popíše určitý počet konfliktů: zločin msty a podobný násilný konflikt ze stejné doby. 
Kvantitativní data jsou užívána pro odhad vlivu struktury konfliktu na řízení 
konfliktu.  

USA - eng: PA: bš/2004 

 

000899 - ANAL 035299 

POLAN, Jiří 

Kriminální vykořisťování žen a dětí.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 9, s. 13.  

 Problematika kriminálního vykořisťování žen a dětí. Podmínky a okolnosti, které 
přispívají k viktimizaci žen a dětí. Politika a strategie používané v boji s viktimizací 
žen a dětí. Legislativa a mezinárodní smlouvy. Vykořisťování a zaměstnávání dětí. 
Zasedání International Police Executive Symposium: Důležitý nástroj pro spolupráci 
a rozšiřování informací 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000913 - ANAL 034975 

PONSAERS, Paul 

Criminalité, centres-villes et villes centrales : Un critique de la théorie de la "vitre 
brisée" [Kriminalita, centra měst a městská  centra. Kritika teorie "rozbitých oken"].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 84, 2004, č. 7 - 8, s. 798 - 810.  

  

 9



Teorie "rozbitých oken" (blíže o této teorii viz též ANAL, MFN 28769) předpokládá, 
že: 1. Úroveň kriminality se mění v závislosti na situaci obytných čtvrtí a že je 
kriminalita vnitřním fenoménem sociálních vrstev. 2. Z toho plyne, že kriminalita se 
soustřeďuje do sociálně marginalizovaných městských čtvrtí. Autor se pokouší 
kriticky zhodnotit tuto teorii a zjistit, zda je skutečně empiricky podložena. Vztah 
stupně a úrovně urbanizace a kriminality, typologie kriminality městských čtvrtí, 
srovnání stejných typů čtvrtí v různých městech. Poznatky a závěry z toho vyplývající 
pro justici a policii. Význam policejní strategie community policing. 

BEL - fre: PA: bh/2004 

 

000962 - ANAL 035309 

STEINER, David 

Zloději a pašeráci lidí. In: Týden. - 11, 2004, č. 43, s. 28, 1 obr., 1 tab.  

 Hlavní příčinou zatčení českých občanů v Německu a Rakousku bývá vedle krádeží 
pašování lidí. S českými převaděči zápolí i ve Francii. V dalších zemích je mnoho 
Čechů vězněno kvůli obchodu s narkotiky. Statistiky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000856 - ANAL 035259 

SVOBODOVÁ, Kateřina 

Malí organizovaní zločinci.  

In: Týden. - 11, 2004, č. 36, s. 24 - 25, 3 obr.  

 Do České republiky vtrhává fenomén dětských gangů, který je známý na Západě. 
Případ vraždy jedenaosmdesátileté ženy v Olešnici, kdy ji přepadlo a ubodalo 
nůžkami šest chlapců ve věku 11 - 15 let. Útoky dětských gangů - rok 2003. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000993 - ANAL 035323 

Hnutí Crimestoppers.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 10, s. 16 - 17.  

 Založení telefonické "nonstop linky", která umožní komukoli poskytnout anonymně 
informace o trestné činnosti. Hnutí Crimestoppers - historie. Crimestoppers v každé 
zemi vyjadřují partnerskou spolupráci mezi komunitou, médii a policií, která 
prostřednictvím telefonního spojení komunikuje s veřejností. Význam projektu. 
Organizace linky. Financování linky. Sídlo linky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000985 - ANAL 034438 

HOLTFRETER, K. - REISIG, M.D. - MORASH, M. 

Poverty, State Capital, and Recidivism Among Women Offenders [Chudoba, státní 
kapitál a recidivistky mezi ženami].  

In: Criminology and Public Policy. - 3, 2004, č. 2, s. 185 - 208, 7 tab., lit. 64.  

 Postavení žen ve společnosti, jejich sociální situace, chudoba, státní sponzorství a 
vliv těchto faktorů na recidivitu mezi ženskými delikventy. Současná sociální politika 
v této oblasti a její nedostatky. Perspektivy, diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000986 - ANAL 034439 

LYNCH, James P. - SABOL, William J. 

Assessing the Effects of Mass Incarceration on Informal Social Control in  
Communities [Vyšší počet uvězněných osob a vliv tohoto jevu na neformální sociální 
kontrolu v komunitách].  

In: Criminology and Public Policy. - 3, 2004, č. 2, s. 267 - 294, lit. 64.  

 V posledních letech se v USA výrazně zvýšil počet uvězněných osob. Autoři 
analyzují příčiny tohoto jevu a jeho vliv na mezilidské vztahy v rodinách, regionech a 
komunitách. Zkoumají také vliv zmíněného jevu na snížení kriminality. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000969 - ANAL 034997 

MATOUŠKOVÁ, Eva 

Etické dimenze korupčního chování Policie ČR : [Část 1]. In: Naše policie. - 11, 
2004, č. 8 - 9, s. 3.  

 Korupce v řadách policie je stále existující a obtížně řešitelný problém. Je 
protikladem zásad profesionality a vzhledem k relativní volnosti policejního 
rozhodování může mít velmi nebezpečné následky. Co je korupce, její podstata a 
projevy. Korupce a zneužití pravomoci. Zákonné vymezení korupce. Motivy 
korupčního jednání, budování etických norem, nebezpečnost podceňování a 
bagatelizace. Pokr. v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000983 - ANAL 034437 

METRAUX, Stephen - CULHANE, Dennis P. 

Homeless Shelter Use and Reincarceration Following Prison Release [Útulky pro 
bezdomovce a opětovné uvěznění po propuštění z výkonu trestu].  

In: Criminology and Public Policy. - 3, 2004, č. 2, s. 139 - 160, 4 tab., lit. 55.  
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 Z newyorských státních věznic bylo v letech 1995 – 1998 propuštěno 48424 osob. 
Během následujících dvou let 11,4 procent z nich používalo útulky pro bezdomovce a 
32,8 procent bylo znovu uvězněno. Studie zkoumá vzájemný vztah mezi těmito 
dvěma alternativami a celkovou situací bezdomovců v současném New Yorku. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000992 - ANAL 035322 

Mezinárodní seminář AGIS.  

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

 Projekt EU proti zneužívání dětí. Ochrana dětí před zneužíváním. Cíle projektu. 
Proces projektu a jeho čtyři kroky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000999 - ANAL 034441 

NEWTON, A.D. - JOHNSON, S.D. - BOWERS, K.J. 

Crime on bus routes : An evaluation of safer travel initiative [Kriminalita na 
autobusových trasách. Iniciativou k větší bezpečnosti cestujících v silniční dopravě].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and 

Management. - 27, 2004, č. 3, s. 302 - 319, 4 obr., 1 tab., lit. 34.   

Výsledky čtyřtýdenní policejní akce, která byla zaměřena na vybranou autobusovou 
trasu, za účelem snížení kriminality na trase a v jejím okolí. Jednalo se zvláště o 
přepadení a krádeže motorových vozidel. Podle celkového vyhodnocení byla akce 
úspěšná. Diskuse o dalším využití geografického informačního systému v policejní 
práci. 

GBR - eng: PA: jv/2004 

 

000998 - ANAL 035077 

SMITH, Tony R. 

Low Self-Control, Staged Opportunity, and Subsequent Fraudulent Behavior [Nízká 
úroveň sebekontroly a využití příležitosti k podvodnému jednání].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 31, 2004, č. 5, s. 542 - 563, 5 tab., lit. 58.  

 Příležitost jako jeden z kritických prvků nízké úrovně sebekontroly a ověřování této 
teorie v současných přirozených podmínkách. Přehled předchozích prací ke vlivu 
nedostatku sebekontroly na antisociální, podvodné a neuvážené chování. Hypotéza 
sklonů k podvodům ověřovaná modelováním s využitím výsledků průzkumu mezi 
studenty americké soukromé právní školy (v oboru trestního soudnictví). Postup, 
metody a výsledky. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

000878 - ANAL 035280 

FENYVESI, Csaba 

Aktuální otázky kriminalistiky jako vědního oboru a pedagogické disciplíny.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 3, s. 243 - 247, lit. 16.  

 Pojem kriminalistika z mezinárodního hlediska. Kriminalisticko-technické a 
kriminalisticko-taktické novinky. Možné směry rozvoje kriminalistických učebnic. 
Postavení kriminalistických laboratoří ve výuce. Plánovaná studijní a výzkumná 
literatura ústavu P. Bünügyi Mühely. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000873 - ANAL 035275 

NOVÁK, Petr 

Možnosti vynucení odběru biologických materiálů.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 3, s. 190 - 193, lit. 4.  

 Problematika odběru srovnávacích biologických materiálů v rámci trestního řízení. 
Nedostatky v právní úpravě, podle níž nelze odebírat biologický materiál proti vůli 
osoby, za použití fyzického donucení. Srovnání s některými zahraničními úpravami, 
které toto donucení umožňují. De lege ferenda, jak tento problematický stav překonat. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000907 - ANAL 035059 

SCARBOROUGH, Steve 

More then meets the eye : 3D technology has many uses in forensics [Více než 
pouhým okem. Mnohostranné využití prostorového zobrazení v soudních vědách]. 

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 6, s. 80 - 87, 5 obr.  

 Oblasti využití technologie 3D v kriminalistice, policií a bezpečnostními službami 
(mj. otisky prstů, odontologie, balistika a střelné zbraně, ověřování dokumentů, 
analýza skvrn od krve a místa činu,jako zdokonalená 2D technologie. Dělení na 2 
hlavní kategorie: 3D analýza , 3D dokumentace a rekonstrukce. Příklady. Využití 
software Crime Zone, CAD Zone, AutoCAD, 3D EyeWitness. Hardware pro přesné 
měření při rekonstrukci. Perpektivy. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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000870 - ANAL 035272 

STRAKA, Jiří 

Optimalizace zařízení LUCIA pro využití ke zkoumání rukopisu, zejména podpisů.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 3, s. 161 - 168, 6 obr.  

 Identifikace pisatele rukopisu nebo podpisu je důležitou částí forenzního zkoumání. 
Tímto důkazem lze dospět k individuální identifikaci pachatele. Zařízení LUCIA a 
jeho aplikace. Signatura KU. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000854 - ANAL 035055 

WEXLER, Sanford  

Cold cases are getting hot [Založené neobjasněné případy se stávají aktuálními].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 6, s. 18 - 23, 4 obr.  

 K obnově vyšetřování dříve neobjasněných a založených případů vražd a jiné zvlášť 
závažné trestné činnosti. V posledním období se řada policejních agentur v 
amerických metropolích zaměřila i na tyto dosud neobjasněné případy. Vytvářejí se 
specializované týmy, které se pokoušejí případy objasnit nasazením nových 
vyšetřovacích metod a především využít pokroku v informační a kriminalistické 
technologii. Analyzují údaje především z federálních a národních databází, jako 
IAFIS (obsahuje více než 46 mil. otisků prstů), CODIS (přes 1,6 mil. vzorků DNA 
odsouzených pachatelů závažné kriminality), VICAP (federální databáze FBI 
evidující násilnou kriminalitu včetně vražd). K identifikaci starých případů a 
stanovování priorit (zpravidla jsou to případy s vysokou pravděpodobností objasnění), 
postup prací a využití nových informací. Poznatky specialistů. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000894 - ANAL 035056 

WITZKE, David 

The new digital mantra: resolution, resolution, resolution! [Nové digitální 
zaříkávadlo: rozlišení, rozlišení a opět rozlišení].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 6, s. 38 - 48, 3 obr., 4 tab.  

 Rozlišovací schopnost v procesu digitálního zobrazování (od snímku nebo záběru, 
přes přenos, úpravy, tisk, uložení, reprodukci, aj.) a kvalita snímku při jeho využívání. 
Hodnota rozlišení jako limitující faktor využitelnosti obrázku v kriminalistice a 
soudnictví. Závislost konečné kvality snímku na rozlišení na původním snímku a na 
rozlišovací schopnosti výstupního zařízení. Minimální požadavky na rozlišení a 
normy FBI. Rozlišovací chyby. Příklady a vysvětlení. 

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

000973 - ANAL 034999 

BRENNEISEN, Hartmut 

Vom Diplom-Verwaltungswirt zum Bachelor! : Europäische Dimension der 
Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst [Od správněprávního diplomu k 
bakaláři. Evropské dimenze povznesení výkonu policejní služby].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 10, s. 18 - 20.  

 Problematika reformy policejního vzdělávání. Nutnost jeho zkvalitnění a 
mezinárodní kooperace v rámci evropských struktur. Tzv. boloňský proces, který 
nastartoval vytváření celoevropského modelu policejního vysokoškolského 
vzdělávání. Situace v německém policejním vysokém školství. Akreditace 
bakalářského a magisterského studia, jeho struktura, koncepce, organizace - zejména 
obor Veřejná správa a policejní management. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

001000 - ANAL 034442 

CATLIN, Dennis W. - MAUPIN, James R. 

A two cohort study of the ethical orientations of state police officers [Průzkum etické 
orientace u dvou skupin příslušníků státní policie].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 27, 
2004, č. 3, s. 289 - 301, 8 tab., lit. 31.  

 Průzkum etické orientace byl proveden u dvou skupin policistů: 1) během studia a 
prvního roku ve službě, 2) během tří let ve službě. U první skupiny byl zjištěn větší 
sklon k idealistickým etickým dimenzím než u druhé skupiny. Po prvním roce služby 
se projevila výraznější tendence k relativismu. Přehled dalších zjištěných rozdílů 
podle psychologických a etických kategorií. Závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2004 

 

000987 - ANAL 035318 

GALAŠ, Radek - KOS, Karel 

Odznaky neuniformované policie 1939 - 1945 : 2.část.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 3, s. 47 - 48, 2 obr.  

 Podrobnosti o odznaku protektorátní kriminální policie Protektoratskriminalpolizei. 
Historie, popis. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000958 - ANAL 035068 

HEINECKE, Jeannine 

Super heroes swooping in : Today' bicycle patrols ... are tactical advantages for any 
department [Výhody policejních hlídek na kolech a taktika zásahu].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 7, s. 72 - 81, 5 obr.  

 Příklady výhodného nasazení policejních hlídek na bicyklech. Taktika rychlého 
zásahu (razie) policejní jednotky na kolech, např. proti pouličnímu obchodování s 
drogami. Potlačování pouličních nepokojů a technika využití kol jako zátaras (Bicycle 
Fence Line), horská kola v terénu, poskytování první pomoci. Hlídkování v noci a za 
snížené viditelnosti. Ošetřování kol. Speciální výcvik. Organizace IPMBA a NASAR, 
jejich zaměření a činnost. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000960 - ANAL 035069 

LASKA, Paul 

Lighting the night [Osvětlení v noci].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 7, s. 92 - 100, 12 obr 

 Noční služby policistů a vybavenost osvětlovacími prostředky. Vývoj svítilen a druhy 
a značky služebně používaných svítilen. Svítilny LED, typy, inovace, světelné výkony 
a další technické parametry, různé aplikace. Taktické svítilny PentaLite Corp., Inova, 
Tektite's, Quiqlite, aj. Zodolnění (např. v g- přetížení), speciální úpravy (zvýšené 
pronikání paprsku mlhou, dýmem apod., měnitelnost barvy světla). Životnost, doba 
provozu na jedno nabití, ošetřování a dobíjení. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000991 - ANAL 035321 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

Výzkum STEM/MARK.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 10, s. 6 - 7, 2 obr.  

 Zkrácené výsledky "Výzkumu spokojenosti občanů s prací policie ČR". Výzkum 
provedla společnost STEM/MARK. Výzkum probíhal od prosince roku 2003 do 
dubna 2004 a byl zpracován do závěrečné zprávy. Výsledná zpráva byla předložena 
novinářům ke zveřejnění. Policejní prezident výzkumy a jeho výsledky komentoval a 
odpovídal na dotazy novinářů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000995 - ANAL 035325 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

Výzkum spokojenosti občanů s prací policie České republiky.  
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In: Policista. - 10, 2004, č. 10, příloha.  

 Výzkum spokojenosti občanů s prací Policie ČR. Metodologie výzkumu. Hlavní 
zjištění. Pocit bezpečí a úroveň veřejného pořádku. Zkušenosti občanů s trestnou 
činností. Zkušenosti s policií ČR v místě bydliště. Informovanost o práci policie ČR. 
Hodnocení práce policie ČR. Negativní jevy v práci policie ČR. Prevence. 
Doporučení realizátora výzkumu (STEM/MARK). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000903 - ANAL 035302 

LIŠKA, Přemysl 

Pohotovostní policie SRN.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 9, s. 26, 2 obr.  

 Poslání a úkoly pohotovostní policie SRN. Výkon služby u pohotovostní policie. 
Výzbroj pohotovostního jednotky.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000949 - ANAL 033766 

SPANO, Richard 

Concerns about safety, observer sex, and the decision to arrest: evidence of reactivity 
in a large-scale observational study of police [Znepokojení kvůli bezpečnosti, pohlaví 
pozorovatele a rozhodnutí o uvěznění. Policejní stuudie].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 3, s. 909 - 932, 3 tab., lit. s. 929 - 932.  

 Data z velké policejní studie o chování policistů k zadrženým pozorovatelům, resp. 
slídilům. Bylo zjištěno, že chování policistů je ovlivněno pohlavím zadrženého 
pozorovatele. Pokud je pozorovatelem žena, příslušníci policejní hlídky méně často 
uvalují vazbu, než když je pozorovatelem muž. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

000921 - ANAL 034983 

Výzkum spokojenosti občanů s prací Policie ČR.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, říjen, s. 26 - 31.  

 V souvislosti se zaváděním modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do 
Policie ČR provedla společnost STEN/MARK výzkum spokojenosti občanů s prací 
policie. Metodologie výzkumu, hlavní závěry. 

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

000852 - ANAL 035257 

BEDNÁŘ, Josef 

Nový zákon zvyšuje transparentnost zadávání veřejných zakázek.  

In: Veřejná správa. - 11, 2004, č. 37, s. 23 - 24, 1 obr.  

 Dne 1.5.2004 vstoupil v účinnost nový zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 
který je v souladu s příslušnými směrnicemi EU. Cíl nového zákona. Nedostatky 
předchozí právní úpravy. Zavedení nového institutu, platný pro síťové monopoly. 
Rámcová smlouva. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000886 - ANAL 035288 

HOŠEK, Zdeněk 

Management směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování zákonů a správních předpisů 
členských států, týkajících se stavebních výrobků ve znění směrnice Rady 93/68/EHS 
- CPD (Construction Products Directive).  

In: 112. - 3, 2004, č. 10, příloha.  

 Management směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování zákonů a správních předpisů 
členských států EU, týkajících se stavebních výrobků ve znění směrnice Rady 
93/68/EHS. Hlavní priority správy a praktického uplatnění SPD. Institucionální 
zabezpečení správy směrnice CPD. Dokumenty k provedení CPD. Právní podklady 
pro vypracovávání harmonizovaných technických specifikací. Tvorba 
harmonizovaných evropských norem. Evropské schvalovací orgány. Dozor nad 
trhem. Postup podle ochranné doložky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000912 - ANAL 034974 

KAMINSKI, Dan 

La réforme de la législation concernant le trafic des stupéfiants: quels changements 
pour l'usager de drogues? [Reforma legislativy vztahující se k obchodování s 
omamnými látkami: jaké změny čekají uživatele drog?].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 84, 2004, č. 7 - 8, s. 780 - 797, 1 tab.  

 V Belgii došlo k významné změně legislativy týkající se drogových trestných činů. 
Nejdůležitější změny se týkají kategorizace trestných činů a jejich trestnosti. Trestné 
činy první kategorie zahrnují v podstatě manipulaci s drogami výhradně pro vlastní 
potřebu bez přitěžujících okolností. Přitom trestnost v případě canabinoidů je 
minimální, tresty jsou často podmíněné. Problematika policejní registrace takovýchto 
uživatelů a další opatření. Trestné činy druhé kategorie zahrnují vymezení z kategorie 
první, ale s přitěžujícími okolnostmi, jako je např. podání drogy nezletilému dítěti pod 
16 let. Tyto trestné činy jsou sankcionovány již tresty odnětí svobody nebo pokutou,  
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nebo obojím, někdy se jedná o tresty podmíněné. Trestné činy třetí kategorie zahrnují 
jinou motivaci než osobní spotřebu, týkají se zejména vývozu, tranzitu, 
zprostředkování obchodu a prodeje drog jiným osobám. Zde se již jedná o tresty 
odnětí svobody a současně pokuty, a to vždy o tresty nepodmíněné ve vyšších 
trestních sazbách. 

BEL - fre: PA: bh/2004 

 

000923 - ANAL 034985 

Kodex profesionální etiky státního zástupce.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 8 - 9, s. 2 - 4.  

 Text Kodexu profesionální etiky státního zástupce, který byl vypracován na základě 
Pravidel stavovské zodpovědnosti a přehledu základních povinností a práv 
prokurátorů přijatých Mezinárodní asociací prokurátorů (IAP) dne 23. dubna 1999 v 
Amsterodamu (viz též. str. 6 - 8). 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000926 - ANAL 034988 

Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě : Příloha usnesení vlády č. 270/2001.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 8 - 9, s. 8 - 9.  

 Text Kodexu etiky zaměstnanců veřejné správy jak jej schválila vláda ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000928 - ANAL 034990 

KRÁL, Richard 

K potřebě vnitrostátní implementace některých nařízení ES.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 18, s. 675 - 680.  

 K zajištění aplikovatelnosti nařízení ES v České republice může být často zapotřebí 
přijetí různých typů a druhů vnitrostátních implementačních opatření ze strany ČR 
jako členského státu EU. Odlišení implementace nařízení ES od implementace 
směrnic ES, rozbor typů vnitrostátních implementačních opatření k nařízením ES. 
Možné právní následky nepřijetí vnitrostátních implementačních opatření k nařízením 
ES. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000930 - ANAL 034992 

MATES, Pavel - BARTÍK, Václav 

Identifikační povinnost podle tzv. zákona o praní špinavých peněz.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 18, s. 686 - 687.  
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Nutnou a legitimní součástí boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jsou i 
zásahy do práv fyzických a právnických osob. Mezi jiným tu dochází i ke 
zpracovávání osobních dat, a to i bez souhlasu subjektů údajů. Identifikační povinnost 
podle zákona č. 61/1996 Sb. - povinné subjekty, rozsah údajů, provedení identifikace 
apod. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000925 - ANAL 034987 

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PROKURÁTORŮ 

Pravidla stavovské zodpovědnosti a přehled základních povinností a práv prokurátorů 
přijaté Mezinárodní asociací prokurátorů dne 23. dubna 1999.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 8 - 9, s. 6 - 8.  

 Text prohlášení Pravidel profesionálního chování formulovaných Mezinárodní 
asociací prokurátorů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000876 - ANAL 035278 

MOŠNA, David 

Přehled fotbalové legislativy z hlediska anglického a českého práva. 

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 3, s. 219 - 238, lit. 6.  

 Divácké násilí. Základní mezinárodní dokumenty. Zákon o fotbalových divácích ve 
Velké Británii. Fotbalové trestné činy. Úprava veřejného pořádku. Fotbal v ČR. 
Legislativa a fotbal. Trestné činy páchané v souvislosti s fotbalovým utkáním. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000924 - ANAL 034986 

Mravní kodex státního zástupce.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 8 - 9, s. 4 - 5.  

 Text mravního kodexu státního zástupce, jak jej vypracovalo shromáždění zástupců 
sekcí Unie státních zástupců ČR ve dnech 6. - 7. dubna 1999. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000927 - ANAL 034989 

MRÁZEK, Josef 

Evropská úmluva o státním občanství a občanství EU.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 18, s. 668 - 675.  

 ČR ratifikovala Evropskou úmluvu o státním občanství, která vstoupila pro naši 
republiku v platnost 1.7.2004. Vypracování a přijetí Úmluvy v průběhu více než  
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dvaceti let. Význam Úmluvy z hlediska mezinárodního práva. Otázky vztahu státního 
občanství a občanství EU. Občanství EU ve vztahu k Ústavě EU. Některé 
terminologické problémy. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000914 - ANAL 034976 

POLÁK, Přemysl 

Meze možností právní úpravy justiční spolupráce v trestních věcech rámcovým 
rozhodnutím.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 17, s. 631 - 635.  

 Možnosti využití institutu rámcového rozhodnutí v oblasti právní úpravy justiční 
spolupráce ve věcech trestních. Obecně o povaze unijního práva. Rámcová rozhodnutí 
jako rozhodující právní nástroj justiční spolupráce tam, kde je potřeba harmonizovat 
legislativu členských států a kde nejde o otázky upravené dřívějšími mezinárodními 
smlouvami. Vztah dřívější mezinárodní smlouvy o justiční spolupráci v trestních 
věcech a pozdějšího rámcového rozhodnutí s tímtéž předmětem úpravy - obecně a 
v konkrétních případech (smlouvy o vydávání, o potírání zisků z trestné činnosti a 
jejich legalizaci, evropský zatykač). 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000929 - ANAL 034991 

POLČÁK, Radim - ŠTĚDROŇ, Bohumír 

K některým právním otázkám e-kontraktace.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 18, s. 683 - 684, lit. 12.  

 Fenomén e-obchodu zahrnuje velké množství problematických momentů jak 
ekonomických, tak právních, především v oblasti působnosti právních norem v 
prostředí internetu. Aspekty určování rozhodného práva při uzavírání smluv 
prostřednictvím internetu a základní výčet právních předpisů ES. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000877 - ANAL 035279 

PROTIVINSKÝ, Miroslav - KRATOCHVÍL, Vladimír 

Jsou dohody v trestním řízení přípustné a nutné? 

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 3, s. 239 - 242, lit. 5.  

 Stručný souhrn článku, který se zabývá problematikou dohod v trestním řízení z 
hlediska jejich přípustnosti a procesně ekonomické nutnosti. Způsoby trestního řízení 
podle německého práva. Způsoby řízení z pohledu soudnictví. Perspektivy a řešení 
z hlediska policejních vyšetřovatelů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000933 - ANAL 034428 

VOGEL, Joachim 

Licht und Schatten im Alternativ-Entwurf Europäische Strafverfolgung [Světla a stíny 
v alternativním návrhu trestního stíhání v EU].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 116, 2004, č. 2, s. 400 - 423, 
lit. 103.  

 Úvod. Alternativa demokratického principu evropské legislativy. Alternativní návrh 
kritizuje princip vzájemného uznávání a vyslovuje se pro tzv. švýcarský model z r. 
1992 (2.kapitola Úmluvy o právní pomoci a mezinárodní spolupráci). Poskytování 
nejvyšších výhod. Evropská soudní komora (Europäische Strafkammer) jako soud  
první instance. Modifikace legislativního procesu. Alternativní návrh na Corpus Juris. 
Kritika trestněprávní odpovědnosti jednotlivých organizací. Závěry. Perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000966 - ANAL 034995 

BĚHOUNEK, Tomáš 

Mediace v civilním řízení.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 19, s. 713 - 717.  

 Jednou z nejvýznamnějších metod alternativního řešení sporů je mediace, která v 
občanském právním řízení může být i možným východiskem ze stále narůstající 
agendy soudů. Obecná charakteristika mediačního procesu, jeho možné výhody oproti 
standardnímu způsobu řešení sporů v soudním řízení. Zahraniční úpravy mediace 
(Nizozemí, Kanada). 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000965 - ANAL 034994 

BOBEK, Michal - KOMÁREK, Jan 

Koho vážou rozhodnutí ESD o předběžných otázkách : 1. část.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 19, s. 697 - 706.  

 Komunitární právní řád je směsicí právních řádů členských zemí s nadnárodním 
aspektem. K relativnímu sjednocení soudní praxe pak slouží především judikatura 
Evropského soudního dvora (ESD). V této souvislosti se autoři zamýšlejí nad 
problémem, zda rozhodnutí ESD o tzv. předběžné otázce se striktně vztahuje svými 
účinky pouze na příslušnou konkrétní kauzu, nebo zda má širší platnost. Závaznost 
rozhodnutí ESD o předběžné otázce pro samotný ESD a pro národní soudy. Závaznost 
v případech předběžných otázek týkajících se komunitárního práva a jeho výkladu. 
Která část rozhodnutí ESD jsou závazná. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000955 - ANAL 034434 

BRENNAN, James J. 

The Supreme Court's Excessive Deference to Legislative Bodies Under Eighth 
Amendment Sentencing Review [Nepřiměřeně velká důvěra Nejvyššího soudu k 
legislativním orgánům z hlediska Osmého dodatku k ústavě USA o výjimečných 
trestech].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 94, 2004, č. 3, s. 551 - 586, lit. 346.  

 Osmý dodatek k Ústavě USA, zakazující nepřiměřeně vysoké tresty, a diskuse o 
použití tohoto dodatku v kauze Ewing versus California. Recidivista Gary Ewing 
dostal podle názoru odborníků nepřiměřeně vysoký trest za krádeže. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu v tomto případě nebere v úvahu právo jedince na ochranu před 
nepřiměřenými tresty. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000967 - ANAL 034996 

DVOŘÁČEK, Dan 

K abstraktní kontrole ústavnosti státních právních předpisů implementujících 
komunitární právo.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 19, s. 723 - 727.  

 Otázka poměru evropského a vnitrostátního práva. Úloha judikatury Evropského 
soudního dvora. Problém implementace komunitárního práva do práva vnitrostátního 
a úloha Ústavního soudu jako kontrolního orgánu pro dohled nad ústavností 
implementace. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000935 - ANAL 034430 

GUZIK MAKARUK, Ewa M. 

"Ne bis in idem", Europäischer Haftbefehl und der Verfassungsentwurf für Europa 
aus polnischer Sicht [Ne bis in idem, evropský zatykač a návrh Evropské ústavy z 
polského hlediska].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 116, 2004, č. 2, s. 372 - 375, 
lit. 13.  

 Právní zásada "nikdo nesmí být za jeden přečin trestán dvakrát", její aplikace v 
současné Evropě a v kontextu polského práva. Problémy s vydáváním zadržených 
osob. V některých případech též problémy s definicí pojmů trestný čin, lidská práva. 
Harmonizace polské ústavy s navrhovanou Evropskou ústavou a z toho vyplývající 
sporné body. 

BRD - ger: PA: jv/2004 
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000938 - ANAL 034432 

HASSEMER, Winfried 

Strafrecht in einem europäischen Verfassungsvertrag [Trestní právo v evropské 
ústavní smlouvě].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 116, 2004, č. 2, s. 304 - 319, 
lit. 42.  

 Autor vychází z referátu Thomase Weigenda, otištěného v tomto čísle na str. 275 - 
303, a rozvíjí dále jeho teze. Rozebírá současnou situaci v Evropě, možnosti vytvoření 
evropské ústavy, spolupráci v oblasti trestního práva a úlohu Německa v tomto 
procesu. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000959 - ANAL 034436 

HAYES, John R. 

Sell v. United States. Is Competency Enough to Forcibly Medicate a Criminal 
Defendant ? [Sell versus Spojené státy. Je způsobilost k soudnímu řízení důvodem k 
násilné léčbě obžalovaného?].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 94, 2004, č. 3, s. 657 - 686, lit. 258.  

 V kauze Sell připustil Nejvyšší soud, že ústava dovoluje podávat antipsychotické 
drogy mentálně postižené obžalované osobě, aby byla způsobilá absolvovat soudní 
proces v případě nenásilného, ale vážného trestného činu. Autor kritizuje rozhodnutí 
soudu v kauze Sell a vyzývá k zákazu nedobrovolné léčby mentálně postižených 
pouze za účelem způsobilosti k soudnímu řízení. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000956 - ANAL 034435 

KORTE DOUCLEFF, Jennifer 

Demore v. Kim. Upholding the Unnecessary Detainment of Legal Permanent 
Residents [Demore versus Kim. Zadržení cizinců s trvalým pobytem].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 94, 2004, č. 3, s. 625 - 656, lit. 268.  

 V této kauze rozhodl Nejvyšší soud, že Kongres neporušil zásady trestního práva 
procesního, týkající se zadržení obžalovaných cizích státních příslušníků, kteří čekají 
na svůj soudní proces. Zadržení obžalovaných cizinců během soudní procedury je 
podle ústavy přípustné. Rozbor precedenčních případů. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2004 
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000939 - ANAL 034228 

MUSIL, Jan 

Český trestní zákon potřebuje diferencovanější skutkovou podstatu úmyslného 
usmrcení.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 10, s. 10 - 14.  

 Za hlavní nedostatek současné právní úpravy trestného činu vraždy pokládá autor to, 
že užitím jednotného termínu "vražda" znemožňuje vystihnout rozdíl mezi velmi 
rozdílnými skutky úmyslného usmrcení. Za nevyhovující pokládá zejména 
nedostatečný počet privilegovaných skutkových podstat. Porovnání současné právní 
úpravy s TZ platným v českých zemích do r. 1950 a s TZ platným od r. 1961. 
Příklady některých zahraničních právních úprav úmyslného usmrcení. Návrhy de lege 
ferenda.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000936 - ANAL 034227 

NOVOTNÝ, Oto 

Na okraj rekodifikace trestního práva hmotného.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 10, s. 6 - 10.  

 Zamyšlení autora nad některými problémy spojenými s rekodifikačními pracemi v 
oblasti trestního práva, na kterých se osobně podílel. Jedná se např. o otázku, zda 
zachovat dosavadní tzv. materiální pojetí trestného činu, podle kterého tvoří pojmové 
znaky trestného činu nebezpečnost činu pro společnost (tzv. materiální znak) a znaky 
uvedené v zákoně (tzv. formální znaky). Dále se zabývá významem pojmu opomenutí 
u nepravých omisivních trestných činů a zahlazením odsouzení. Značnou pozornost 
věnuje návrh trestního kodexu problematice trestů, jejich systému a jejich ukládání. V 
závěru autor konstatuje, že jednou z nejzajímavějších otázek, kterou je nutno řešit při 
genezi nového trestního kodexu, je systematika zvláštní části. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000941 - ANAL 034230 

PIKNA, Bohumil 

OLAF a jeho úloha při ochraně finančních zájmů Společenství.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 10, s. 20 - 24.  

 Článek se zabývá činností Evropského úřadu pro potírání podvodných jednání - 
OLAF. Spolupráce OLAFu se Službou pro koordinaci protikorupčních operačních 
aktivit (AFCOS). Participace OLAFu při vyšetřování trestné činnosti. Organizační 
struktura OLAFu. 

CZ - cze: PA: če/2004 
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000934 - ANAL 034429 

SCHÜNEMANN, Bernd 

Grundzüge eines Alternativ-Entwurfs zur europäischen Strafverfolgung [Základy 
alternativního návrhu k systému evropského trestního stíhání ].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 116, 2004, č. 2, s. 376 - 399, 
lit. 69.   

 Spolupráce evropských institucí v oblasti trestního stíhání. Poskytování nejvyšších 
výhod a tzv. švýcarský model. Ochrana právních zájmů. Podmínky demokratického 
evropského zákonodárství. Občanská práva v Evropské ústavě. Replika na referát 
J.Vogela (v tomto čísle na str. 400-423). Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000940 - ANAL 034229 

VANTUCH, Pavel 

Komu a kdy lze sledovat bankovní účet dle 8 odst. 3 trestního řádu? 

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 10, s. 14 - 20.  

 K novému ustanovení 8 tr.ř., které rozšířilo dosavadní možnosti sledování 
bankovního účtu obsažené do 30.6.2004 v ustanovení 8 odst. 1 tr.ř. Právní úprava do 
30.6.2004 a od 1.7.2004. Komu a kdy lze sledovat bankovní účet. Návrhy de lege 
ferenda a de lege lata.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000942 - ANAL 034433 

WASMEIER, Martin 

Stand und Perspektiven des EU-Strafrechts [Stav a perspektivy trestního práva EU].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 116, 2004, č. 2, s. 320 - 325, 
lit. 42.  

 Autor je členem Evropské komise v Bruselu, ale své názory zde prezentuje jako 
subjektivní. Proces evropské integrace není ničím novým, začal již dohodou v 
Maastrichtu (1992), v Tampere (1999), a dalšími mezinárodními úmluvami. 
Důležitým faktorem je vzájemné uznání odlišných právních systémů a právní situace. 
Vzájemnou harmonizaci práva členských zemí EU je třeba provést tam, kde je to 
nutné, např. je-li to v zájmu efektivní ochrany základního (ústavního) práva. Rozsáhlá 
harmonizace ve smyslu Evropského trestního zákoníka se jeví jako nežádoucí. Další 
právní problémy a perspektivy evropského trestního práva. 

BRD - ger: PA: jv/2004 
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000937 - ANAL 034431 

WEIGEND, Thomas 

Der Entwurf einer Europäischen Verfassung und das Strafrecht [Návrh Evropské 
ústavy a trestní právo].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 116, 2004, č. 2, s. 275 - 303, 
lit. 87.  

 Koexistence trestních zákoníků jednotlivých členských zemí EU. Autor klade otázku, 
jestli tyto rozdílné právní systémy mohou v centralizovaném evropském systému 
vedle sebe existovat. Do jaké míry může EU zajistit členským státům tři základní 
proklamované premisy: právo, bezpečnost, svobodu ? Vzniká dilema: spolupracovat 
nebo oponovat. Závěr vyznívá pozitivně, autor se vyslovuje pro aktivní spolupráci 
všech členských zemí EU v oblasti trestního práva. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000979 - ANAL 035072 

CILÍNKOVÁ, Marie - KUBOŇ, David 

Odškodnění při usmrcení osoby blízké.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 10, s. 30 - 35, lit.  

 K průběhu seminářů advokátních specialistů PEOPIL z 13. - 15. května 2004, 
Innsbruck a ze 4. a 5. června 2004, Budapešť. Problematika odškodňování imateriální 
újmy pozůstalých při usmrcení osoby blízké. Harmonizace v evropském právu. 
Ochrana osobnosti a náhrada škody při usmrcení. Zánik práva na bolestné a na 
náhradu za ztížení společenského uplatnění. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000976 - ANAL 035000 

GESTERKAMP, Thomas 

Scheidungsväter - besser als ihr Ruf? [Rozvedení otcové - jsou lepší než jejich 
pověst?] ; [Beilage] Interiwew mit Ulrike Fischer.  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 10, s. 30 - 31.  

 Sociologické výzkumy provedené profesorem G. Amendtem mezi rozvedenými 
muži, kteří byli odloučeni od života svých dětí, odhalily, že různá tvrzení o nezájmu 
těchto otců o život svých dětí jsou z velké části společenská klišé. Naopak tito otcové 
usilují, často marně, o možnost podílet se na výchově svých dětí i po rozvodu. Právní 
úpravy této problematiky v Německu a její změny. Připojen rozhovor s Ulrikou 
Fischerovou (Väter fühlen sich abgedrängt = Otcové se cítí odstrčeni) na toto téma. 

BRD - ger: PA: bh/2004 
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000974 - ANAL 035071 

HUBÁLKOVÁ, Eva 

K účinnosti právních prostředků nápravy ve stížnostech na průtahy soudního řízení 
(judikatura Štrasburského soudu).  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 10, s. 9 - 13.  

 Judikatura štrasburských orgánů k právním prostředkům nápravy podle čl. 13 a 35 
Úmluvy ve věcech podaných proti ČR. Názory na tzv. hierarchické stížnosti správní 
povahy. K případům projednávaným Soudem z dalších smluvních států Úmluvy. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000968 - ANAL 035311 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Můžeme trestně stíhat pachatele nelegální manipulace s rostlinou durman obecný? 

In: Bullettin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 3, s. 7 - 9.  

 Otázka trestnosti nepovolené manipulace s rostlinou durmanu obecného resp. jejími 
částmi. Vyjádření vrchních státních zastupitelství k této otázce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000982 - ANAL 035074 

ŠTĚDROŇ, Bohumír 

Čtení e-mailové pošty zaměstnavatelem a ochrana soukromí.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 10, s. 48 - 51, lit.  

 Otázka práva zaměstnavatele na míru kontroly e-mailové pošty firmy používané 
zaměstnancem, příp. na její čtení. Ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Zásady doporučované Úřadem. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 

000874 - ANAL 035276 

KARABEC, Zdeněk - BLATNÍKOVÁ, Šárka 

K problematice dlouhodobých trestů odnětí svobody.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 3, s. 194 - 209, lit. 27.  

 Výkon dlouhodobého trestu odnětí svobody má řadu nežádoucích efektů, které 
ztěžují reintegraci odsouzeného do společnosti po propuštění. Pojem prizonizace. 
Návrh Doporučení, která vymezují základní cíle a podmínky výkonu dlouhodobých  
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trestů. Restorativní přístupy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000875 - ANAL 035277 

MAŘÁDEK, Vladimír 

Agrese v penitenciárních podmínkách.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 3, s. 210 - 218, 2 tab., lit. 11.  

 Popis agrese v penitenciárních podmínkách. Obecná agresivita. Analýza kriminálních 
forem agresivity. Rozbor agresivních forem chování v situaci uvěznění. Možnosti 
intervence v dané oblasti.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000917 - ANAL 034979 

MATĚJČEK, Zdeněk 

Šikana ve škole, aneb jak to vidím já.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, říjen, s.8 - 10.  

Daleko větším problémem psychologickým, psychoterapeutickým a pedagogickým 
než agresor je oběť. A přitom se jí věnuje daleko méně pozornosti. Agresor jako 
"otrokář" i jako "otrok", jeho psychopatické rysy. Oběti šikany a problém 
přihlížejících šikaně. Návrhy na řešení prevence, založené především na budování 
přátelských sociálních vztahů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000897 - ANAL 035298 

Šikana dětí. A co učitelů? 

In: Policista. - 10, 2004, č. 9, s. 12, 2 obr.  

 Problematika šikany učitelů svými žáky v německých školách. Přehled šikany na 
školách v jednotlivých německých městech. Německé školství a němečtí učitelé prošli 
v poslední době několika – i mezinárodními - šetřeními. Výsledky šetření. 

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

 
000948 - ANAL 033765 

Brazílie podle britského vzoru.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 10, s. 57 - 58.  

 Zbrojní zákon v Brazílii. Jak bude nový zákon vypadat. Tresty. Brazilské speciality. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

000954 - ANAL 033771 

CPE Production.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 9, s. 10 - 11, 5 obr.  

 Představení české firmy CPE Production, která se zabývá výrobou a vývojem 
ochranných prostředků: balistická ochrana, taktické vesty, ochranné rukavice, štíty, 
přilby. Pro lidi i psy. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

000888 - ANAL 035290 

HRADECKÝ, Martin 

Chladné vrhací zbraně.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 11, s. 72 - 74, 9 obr.  

 Mezi jednoduché a bojové prostředky patří zbraně házené rukou. Ačkoli jsou vrhací 
zbraně konstrukčně velmi jednoduché, k jejich účinnému použití je potřeba velké síly 
a dovednosti. Vznik, historie a vývoj vrhacích zbraní. Technika vrhu. Vrhací nože. 
Testy vrhacích zbraní. Zajímavosti. Údaje a ceny. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000859 - ANAL 035261 

KNOTEK, Jiří 

"Sifonové" zbraně.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 10, s. 54 - 56, 14 obr., 2 tab.  

 Pistole a revolvery na stlačený plyn CO2. Funkce oxidu uhličitého. Princip zbraní na 
CO2. Přehled plynových zbraní. Technické vlastnosti a údaje pistole Walther CP 88 a 
CP 99. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000997 - ANAL 035326 

LIŠKA, Přemysl 

Nesmrtící zbraně.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 10, s. 25 - 27, 8 obr.  

 Přehled nesmrtících zbraní. Typy nábojů nesmrtícího typu. Vystřelovací síť. Vývoj, 
věda, výzkum nesmrtících zbraní. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000947 - ANAL 033764 

MALÁNÍK, Zdeněk 

Střelba z kapsy.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 10, s. 70 - 71, 3 obr.  

 Popis střeleckého experimentu - střelby z kapsy. Zkušenosti, poškození oděvu, 
důvody pro střelbu z kapsy, zbraně vhodné pro střelbu z kapsy. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

000860 - ANAL 035262 

MARGOLIUS, Richard 

Odstřelovači britské armády.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 10, s. 61 - 63.  

Odstřelovači britské armády po roce 1945. SAS. Přehled používaných zbraní. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

000911 - ANAL 035308 

Budou letadla bezpečná? 

In: 100 + 1 ZZ. - 41, 2004, č. 21, s. 44 - 45, 6 obr.  

 Po atentátu z 11.9.2001 je každý let poznamenán obavami z možného opakování 
podobné tragédie. Všechna letiště výrazně zpřísnila bezpečnostní kontroly. Zavádějí 
se také konstrukční změny a nová opatření přímo na palubě letadel. Ozbrojený 
doprovod. Další bezpečnostní opatření. Pozemní kontroly. Biometrie. Obranné a 
ochranné systémy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000898 - ANAL 035057 

GARRETT, Ronnie 

Boarding the digital video train [Nastupování digitálního videa].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 6, s. 28 - 34, 2 obr.  

 Přechod z analogových na digitální kamerové systémy. Značné výhody digitálního 
zobrazení a problém zhuštění (komprese) v systému digitálního zobrazení. Při 
instalaci nesourodých zařízení do systému často nelze využít detaily pořízeného 
záznamu pro jejich rozostření (rozmazání). Vysvětlení problému. Typy komprese, 
ztrátová komprese, neztrátová komprese. Potřeba standardů a k započetí prací na 
jejich tvorbě. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000961 - ANAL 035070 

KANABLE, Rebecca 

2D today and tomorrow [Technologie 2D dnes a zítra].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 7, s. 106 - 115, 5 obr 

 Počítačové programy pro nákres situací v místě dopravní nehody (popř. místa činu). 
Z nabídek software: MapScenes LITE, MapScenes PRO (nákresy, obrazová 
dokumentace) a Evidence Recorder PRO, Evidence Recorder LITE (pro evidenci dat). 
Systémy LITE pracují s klasickým, popř. elektronickým měřením vzdáleností, PRO s 
laserovým. Dále Crash Zone, Crime Zone, Qick Scene, varianty SmartDraw, 
SmartRoads, Investigator Suite aj. Grafická výbava, použití. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000902 - ANAL 035058 

MILLER, Christa 

Guarding the network perimeter [Ochrana hranic sítě].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 6, s. 74 - 78.  

 Management, způsoby a prostředky ochrany hranic počítačových systémů a sítí. 
Funkce bezpečnostního správce informačních a řídících systémů. K úkolům středisek 
ochrany provozu v sítích a zajištění bezpečného provozu v samostatné síti. Středisko 
ochrany provozu po samostatné privátní síti ve Fort Lauderdale, Florida. Hardware a 
software pro prevenci do proniknutí do prostředí samostatné sítě a přes vstupy 
napojených počítačů. Metody a prostředky víceúrovňové ochrany. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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000908 - ANAL 035060 

ROGERS, Donna 

Visiting via video [Systém videonávštěv].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 6, s. 112 - 117, 3 obr 

 Nová organizace systému návštěv ve věznicích. Pozitivní zkušenosti se zaváděním 
videotechniky (návštěvních místností s videotelefony) pro návštěvy aj. (jednání s 
advokátem, zprostředkované "předvedení" obviněného k soudu). Organizace návštěv, 
vybavení návštěvních místností a finanční, časové, bezpečnostní aj. přínosy. Kritika 
směřuje k možnosti vidět se jen prostřednictvím obrazovky. Podrobnosti z 
provozování systému v některých věznicích v USA a plány na jeho rozšíření a 
inovace. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000943 - ANAL 035063 

ROGERS, Donna 

The missing link = A new link chart capability adds functionality to RISSNet criminal 
intelligence reports [Doplnění chybějícího článku v systému zpráv a informací o 
kriminalitě RISSNet zvyšuje funkčnost systému.].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 7, s. 20 - 25, 5 obr.  

 Konsorcium šesti policejních a soudních regionálních středisek systémů sdílených 
informací RISS shromažďuje v intranetové síti RISSNet zprávy a hlášení o 
kriminálních aktivitách (terorismus, obchodování s drogami, počítačová kriminalita, 
aj.). RISSNet je v provozu 9 let a vykazuje více než 12 úspěšnost. Jeho zdokonalení v 
1. pol. r. 2004 systémem grafických přehledů a tabulek RISSLinks. Přínos a ukázky 
využití této inovace. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA,  MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
 

000865 - ANAL 035267 

HOLUB, Jiří 

Komunitární programy Evropské unie pro oblast civilní ochrany.  

In: 112. - 3, 2004, č. 9, s. 20 - 21, 3 grafy, 2 tab.  

 Komunitární programy EU. Programy jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Cíle a 
prostředky programu. Přehled států a počty jimi předložených projektů, za období 
2000 - 2003 a výše příspěvků EU na jednotlivé akce. Struktura jednotlivých 
realizovaných projektů. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000884 - ANAL 035286 

HOŘÍNEK, Jan 

Varování obyvatel na území hl.m.Prahy.  

In: 112. - 3, 2004, č. 10, s. 18 - 19, 2 obr.  

 Problematika varování obyvatel při mimořádné události v Praze. Možná rizika. 
Možnosti varování obyvatelstva v Praze. Varování obyvatelstva v Praze zabezpečuje 
Magistrát hl.m.Prahy a HZS hl.m.Prahy na základě zákona č. 239/2000 Sb., O 
integrovaném záchranném systému. Budoucnost varování v Praze. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000867 - ANAL 035269 

KAVAN, Štěpán 

Stručná historie zneužití toxických látek.  

In: 112. - 3, 2004, č. 9, s. 25, lit. 4.  

 Možné použití toxických chemických látek a jejich prekurzorů při teroristickém 
útoku. Počátky užití toxických a psychoaktivních látek. Válečné užití. Útok sarinem. 
Další ohrožení. Ochrana obyvatelstva před účinky kontaminace toxickými 
chemickými látkami. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000883 - ANAL 035285 

KEMROVÁ, Jana 

Tunelem za hasiči z metra.  

In: 112. - 3, 2004, č. 10, s. 16 - 17, 2 obr.  

 Požární ochrana metra. Struktura jednotky v DP Metro. Technické vybavení. Požární 
zabezpečení metra. Specifika činnosti jednotky. Zásahy v dýchacích přístrojích. Typy 
událostí. Výcvik hasičů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000879 - ANAL 035281 

KUCHAŘ, Radim - TWRDÝ, Miroslav 

Havárie automobilové cisterny.  

In: 112. - 3, 2004, č. 9, s. 4 - 5, 3 obr.  

 Případ havárie automobilové cisterny, která vezla trichlorethylen. Průběh zásahu. 
Poznatky pozitivní a negativní ze zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000868 - ANAL 035270 

MIKA, Otakar - VIK, Martin - KELNAR, Lubomír 

Rozšíření a závažné zdroje rizik.  

In: 112. - 3, 2004, č. 9, s. 28 - 29, 1 obr., 2 tab.  

 Základní havarijní události a dopady závažných havárií. Nebezpečné chemické látky 
a přípravky. Další zdroje rizik. Vyhodnocení výbuchu automobilové cisterny. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000880 - ANAL 035282 

OHÁŇKA, Petr - NOVÁK, Aleš - TINKA, Pavel - VALÁŠEK, Rudolf 

Tragické následky výbuchu zemního plynu.  

In: 112. - 3, 2004, č. 10, s. 4 - 7, 4 obr.  

 Dne 21. 6. 2004 byl nahlášen výbuch v nájemním domě v Brně - Černovicích. Při 
mimořádné situaci došlo ke zřícení velké části domu. Popis objektu. Průběh zásahu. 
Pohřešování osob. Vyhledávání osob. Likvidace požáru. Tragická bilance. Hodnocení 
zásahu: Pozitiva a negativa. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000862 - ANAL 035264 

OŠLEJŠEK, Petr 

Odborná příprava dobrovolných hasičů.  

In: 112. - 3, 2004, č. 9, s. 7, 1 obr.  

 Systém odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů je upraven 
legislativními předpisy, především zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany. Vzdělávání. Teorie a praxe. Nová forma přípravy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000864 - ANAL 035266 

PROUZA, Zdeněk - HEJDOVÁ, Jaroslava - LIŠČÁK, Pavel 

Zhodnocení možnosti radiologického teroristického útoku.  

In: 112. - 3, 2004, č. 9, příloha.  

 Teroristické zneužití zdrojů ionizujícího záření (ZIZ). Opatření v souvislosti s danou 
problematikou: Legislativa, mezinárodní aktivity, licenční činnost, kontrolní činnost. 
Ochrana vybraných objektů, přechodných pracovišť a přeprav. Zásady ochrany 
zasahujících jednotek. Ochrana obyvatelstva. Odhady ozáření osob při zneužití 
jaderných materiálů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000881 - ANAL 035283 

RYBÁŘ, Pavel 

Sprinklerová ochrana z pohledu nové ČSN EN 12845.  

In: 112. - 3, 2004, č. 10, s. 8 - 10, 3 obr., 2 tab.  

 Rozsah sprinklerové ochrany a její charakteristika. Tři třídy požárního nebezpečí. 
Zásobení vodou. Hlavní komponenty. Zvláštní aplikace ČSN EN 12845. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000882 - ANAL 035284 

STANKE, Vilém 

Těsnění prostupů instalací požárně dělícími konstrukcemi.  

In: 112. - 3, 2004, č. 10, s. 11 - 13, 1 obr., 1 tab.  

 Problematika těsnění prostupů instalace, zvláště pak provedení těsnění prostupů 
hořlavých potrubí. Požadavky z pohledu českých technických norem (ČSN) pro 
požární bezpečnost staveb. Vymezení sledovaných vlastností a způsobů jejich 
posouzení. Poznámky ke zkušebním postupům a platnost výsledků zkoušek. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000863 - ANAL 035265 

ŠEVEČEK, Petr - HÜTTL, Jaroslav 

Zjišťování příčin vzniku požárů.  

In: 112. - 3, 2004, č. 9, s. 8 - 9, 1 obr., 1 schéma, lit. 4.  

 Zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP). ZPP a legislativa. Spolupráce s dalšími 
subjekty. Schéma rozdělení vzorků z místa požáru. Analytické metody zjišťování 
příčin vzniku požárů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000866 - ANAL 035268 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva v Polsku.  

In: 112. - 3, 2004, č. 9, s. 22 - 23.  

 Všeobecný systém ochrany polského obyvatelstva se skládá ze dvou subsystémů: 
Státního záchranného a požárního systému a ze systému civilní obrany (ochrany). 
Státní, vojvodská, okresní úroveň. Legislativa. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000885 - ANAL 035287 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva na Slovensku.  

In: 112. - 3, 2004, č. 10, s. 20 - 21, 2 obr.  

 Problematika ochrany obyvatelstva na Slovensku. Civilní ochrana obyvatelstva. 
Integrovaný záchranný systém. Záchranné brigády Hasičského a záchranného sboru. 
Ochranná infrastruktura. Legislativa civilní ochrany na Slovensku. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000861 - ANAL 035263 

VYSKOČIL, Roman 

Plameny zlikvidovaly prodejnu nábytku.  

In: 112. - 3, 2004, č. 9, s. 6, 1 obr.  

 Případ požáru v objektu prodejny nábytku v Teplicích. Popis objektu. Průběh zásahu. 
Příčina vzniku požáru. Poznatky ze zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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