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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

001019 - ANAL 034445 

BUSSMANN, Kai-D. - ENGLAND, Peter - HIENZSCH, André 

Risikofaktor Wirtschaft ? Forschungsergebnisse zur Bereicherungs- und 
Wirtschatskriminalität [Hospodářství jako rizikový faktor? Výsledky výzkumu 
neoprávněného obohacování a hospodářské kriminality].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 87, 2004, č. 3-4, s. 244 - 
260, 4 tab., lit. 72.  

 Studie zkoumá velmi rozšířenou tezi o tom, že tržní ekonomika je sama o sobě 
zodpovědná za faktory, které zvyšují výskyt podvodů a obohacování. Průzkumy byly 
provedeny ve vybraných oblastech v Německu a anglickém Walesu. Tržní ekonomika 
sama neovlivňuje růst kriminality, ale záleží na tom, jak se tato ekonomika provádí, 
protože bezúhonnost a obchodní etika působí jako silný kriminálně preventivní faktor. 
Výsledky průzkumu a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

001015 - ANAL 034444 

CHAWLA, Sandeep 

How to Develop More Effective Policies against Crime : Some Reflections on Drugs 
and Crime Research in an International Context [Jak rozvíjet efektivnější politiku 
potírání kriminality. Několik úvah o výzkumu drogové kriminality v mezinárodním 
měřítku].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 10, 2004, č. 1, s. 85 - 98, 1 
graf, lit. 9.  

 Boj proti drogám v mezinárodním měřítku. Úloha OSN. Negativní a pozitivní 
zkušenosti z výzkumu za posledních 10 let. Nová metodika a perspektivy do 
budoucna. 

NL - eng: PA: jv/2004 

 

001077 - ANAL 033793 

COHEN, Mark A. 

Willingness-to-pay for crime control programs [Chuť platit na programy kontroly 
kriminality].  

In: Criminology. - 42, 2004, č. 1, s. 89 - 109, 4 tab., lit. s. 106 - 108.  

 Nová metodologie zkoumání nákladů na kriminalitu. Chuť obyvatel platit na 
programy kontroly kriminality. Článek popisuje průzkum mezi 1300 americkými 
obyvateli, který zjistil, že lidé jsou ročně ochotni dát 100 až 150 dolarů za redukci 
kriminality o 10 procent. 

USA - eng: PA: bš/2004 
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001016 - ANAL 035335 

ČERVENKA, Vlastimil - POSPÍŠIL, Antonín 

Král lupičů.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 4, s. 14 - 16.  

 Případ podnikatele z Kutné Hory, který přepadal banky. K loupežím ho donutila 
tíživá finanční situace z neúspěšného podnikání. Z devíti loupeží si odnesl tři miliony 
korun. Trestní sazba u trestného činu loupeže. Ohledání místa činu. Výslechy 
pracovnic. Vyšetřování. Kamerový systém. Zadržení pachatele. Zvláštnosti pachatele. 
Spolupráce. Odsouzení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001024 - ANAL 035405 

FRANKE, Stefan 

Hranice mezi optimalizací daní a trestným činem v daňové oblasti – z aspektů 
německého práva : Přednáška prezidenta Vrchního zemského soudu v Norimberku v 
rámci 14. Karlovarských právnických dnů.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 9, s. 253 - 256.  

 Stoupající zadlužení státu versus požadavky na snižování daňového zatížení. Napjatý 
vztah mezi prosazováním daňových nároků státu a svobodou uspořádání daní. 
Základní pojmy: optimalizace daní, daňové trestní právo. Rozbor možností a 
prostředků optimalizace daní ve vztahu a v souvislostech k trestným činům v daňové 
oblasti, t.j. trestnému činu krácení daně. Definiční problematika, rozhodnutí 
Spolkového finančního dvora o zneužití, resp. obcházení zákona. Praxe daňového 
trestního práva. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001054 - ANAL 033775 

GIBBS VAN BRUNSCHOT, Erin - KENNEEDY, Leslie W. 

A case Study in Crime Risk: Jane Doe and the Metropolitan Toronto Police Force 
[Případová studie rizik kriminality: Jane Doe a jednotky metropolitní torontské 
policie].  

In: Security Journal. - 17, 2004, č. 2, s. 21 - 33, 1 graf.  

 Identifikace příležitostí a rizik nejen mezi jedinci, ale také mezi jedinci a 
organizacemi. Jakmile jsou příležitosti a rizika identifikována, snažíme se rizika 
minimalizovat a příležitosti využít co nejlépe. Pokud jedinci nemají informace o 
hrozbách, obrací se na příslušné organizace, které by jim je mohly dát - tj. na policejní 
složky. Na příkladu případu Jane Doe a její soudní pře s jednotkami metropolitní 
policie v Torontu, ve věci selhání při varování veřejnosti před násilníkem v komunitě 
Doeových. Tento příklad ukazuje nesrovnalosti mezi zájmem policie dopadnout 
pachatele a zájmem veřejnosti být informován. 

GBR - eng: PA: bš/2004 
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001051 - ANAL 034449 

KAISER, Günther 

Historische Kriminalitätsforschung : Neuere Beiträge zur Geschichte von Kriminalität 
und strafrechtlicher Sozialkontrolle [Historie kriminality a její průzkum. Novější 
příspěvky k historii kriminality a mechanismu trestněprávní sociální kontroly].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 87, 2004, č. 3-4, s. 300 - 
326, lit. 44.  

 Stručný přehled historie kriminality, potírání kriminality a trestního práva v 
Německu. Nejde o tradiční historii slavných a senzačních případů. Autoři se zaměřují 
na méně závažné trestné činy, mechanismus společenské kontroly, vztahy mezi 
nižšími soudy a systémem trestního soudnictví, vliv dobových představ o zločinu a 
kriminalitě, stigmatizace společenských vrstev apod. Vycházejí z nejnovějších 
publikací, které sledují vývoj kriminality v Německu zhruba od 16. století do dnešní 
doby. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

001011 - ANAL 033772 

PRATT, Travis C. - GODSEY, Timothy W. 

Social support, inequality, and homicide : a cross-national test of an integrated 
theoretical model [Sociální podpora, nerovnost a vražda : mezinárodní test 
integrovaníého teoretického modelu].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 3, s. 611 - 643, 3 tab., lit. s. 633 - 643.  

 Analýza faktorů, které ovlivňují vnímání vraždy. Analýza ukazuje, že naše míra 
sociální podpory je inverzně spjata s hodnocením vraždy. Také ekonomická rovnost 
má přímý vztah k hodnocení vraždy. Důsledky této analýzy a její implikace budou 
dále diskutovány. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

001023 - ANAL 035404 

QUARESHI, Sirshar 

Nepřítel ve vlastním domě.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 39, s. 54 - 55.  

 Hospodářská kriminalita stále více sužuje firmy a způsobuje obrovské ztráty hmotné i 
morální. Nejúčinnějším nástrojem k odhalování podvodů byly interní a externí audity 
a systémy řízení rizik. Podstatou účinného systému řízení rizik hospodářské 
kriminality je firemní kultura, spočívající ve vzdělávání personálu, v budování 
loajality zaměstnanců k podniku apod. Metoda whistle-blowing a horké linky - 
podmínkou jsou záruky naprosté anonymity. Prověrky bezúhonnosti a spolehlivosti, 
nulová tolerance k podvodům vlastních zaměstnanců. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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001013 - ANAL 034443 

SAVONA, Ernesto U. - MIGNONE, Mara 

The Fox and the Hunters : How IC Technologies Change the Crime Race [Liška a 
lovci, aneb pronásledování zločinců v současném světě informačních a 
komunikačních technologií].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 10, 2004, č. 1, s. 3 - 26, 2 
tab., lit. 29.  

 Pachatelé používají moderní technologii k nalezení optimálních příležitostí k 
spáchání trestného činu a k snížení rizika dopadení na minimum. Policie dělá pravý 
opak: technika jí slouží k detekci trestných činů a pachatelů a k jejich zajištění. Autoři 
rekapitulují prakticky všechny druhy tradiční i současné kriminality a zkoumají, do 
jaké míry je kriminalita ovlivněna, resp. usnadněna moderními technickými 
prostředky. Tato situace klade nové nároky nejen na policii, ale i na soudnictví, 
legislativu apod. Vzniká zde nutnost stále si doplňovat vědomosti a účelně je využívat 
v praxi. 

NL - eng: PA: jv/2004 

 

001052 - ANAL 033773 

SCICCHITANO, Michael J. - JOHNS, Tracey - HAYES, Read - BLACKWOOD, 
Robert 

Peer Reporting to Control Employee Theft [Podávání zpráv o spoluzaměstnancích 
jako metoda kontroly krádeží].  

In: Security Journal. - 17, 2004, č. 2, s. 17 - 19, 4 tab.  

 Organizace používají nejrůznější metody kontroly chronických ztrát způsobených 
krádežemi. Zatímco mnohé studie dokazují, že přestupky zaměstnanců jsou vážným 
problémem, společnosti implementují stále více metod, jak takovéto činnosti 
předcházet. Mezi tyto metody patří i horké linky, kde mohou kolegové nahlásit, že 
mají podezření na někoho na pracovišti. Tento článek se zabývá vývojem této metody 
kontroly i konkrétními případy. 

GBR - eng: PA: bš/2004 

 

001056 - ANAL 033777 

SENJO, Scott R. 

An Analysis of Computer-related Crime: Comparing Police Officer Perceptions with 
Empirical Data [Analýza zločinů souvisejících s počítači: porovnání zkušeností 
policejních úředníků s empirickými daty].  

In: Security Journal. - 17, 2004, č. 2, s. 55 - 71, 2 grafy, 7 tab.  

 Počet zločinů souvisejících s počítači neustále stoupá, zatímco počet ostatních 
zločinů mírně poklesl. Narušování počítačových sítí, finanční podvody spáchané přes 
Internet stojí ročně americkou společnost miliony dolarů. Městská policie má jen 
omezené možnosti jak s tímto typem kriminality bojovat. V tomto článku je popsaná 
studie policejních úředníků a jejich vnímání počítačové kriminality. Výsledky  
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ukázaly, že většina policistů má názory silně ovlivněny tím, jak počítačovou 
kriminalitu prezentují média. Jejich vnímání není konzistentní s empirickými daty o 
počítačové kriminalitě, které jsou publikovány v odborné literatuře. 

GBR - eng: PA: bš/2004 

 

001012 - ANAL 035080 

SJÖSTEDT, Gabrielle - LANGSTRÖM, Niklas - STURIDSSON, Knut - GRANN, 
Martin 

Stability of Modus Operandi in Sexual Offending [Ustálenost ve způsobu páchání 
sexuální trestné činnosti].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 31, 2004, č. 5, s. 609 - 623, 2 tab., lit. 29.  

 Statistická analýza sexuální recidivy u švédských pachatelů sexuální kriminality po 
propuštění z vězení. Provedený výzkum porovnává způsob spáchání trestného činu 
(např. typický výběr oběti, stupeň násilí, způsob vyhrožování, další zaměření a 
okolnosti) před a v průběhu 6 let po propuštění. Výsledky (charakteristiky recidivy a 
stálosti způsobu páchání další kriminality). Diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001001 - ANAL 035078 

STALANS, Loretta J. 

Adult Sex Offenders on Community Supervision [Dospělí pachatelé sexuální 
kriminality pod veřejným dohledem].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 31, 2004, č. 5, s. 564 - 608, lit. 125.  

 V USA je podle odhadů na 234 tis. odsouzených pachatelů sexuálních trestných činů. 
Z nich je 60 % v podmíněném trestu pod dohledem. Význam správného odhadu rizik 
a stanovení strategie léčby a formy výkonu trestu pro naplnění účelu trestu a 
odstranění nebezpečí recidivy. Upozornění na práce k léčebným a probačným 
programům různých zemí. Prevence recidivy, výchovná opatření, biochemické léčení 
a opatření vůči odsouzeným odmítajícím podrobit se léčebným aj. programům. 
Okruhy a metody testování pro stanovení dalšího postupu. Podněty pro praxi a 
výzkum. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001057 - ANAL 033778 

TERRIL, William - PAOLINE, Eugene A. - MANNING, Peter K. 

Police culture and coercion [Policejní kultura a násilí].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 4, s. 1003 - 1034, 9 tab., lit. s. 1031 - 1034.  

 Vědci už dlouho zaznamenávají vztah mezi policejní kulturou a nátlakem. Článek 
popisuje průzkum policie v Indianapolis a St. Petersburgu. Zjištění ukázala, že 
policisté, kteří se více ztotožní s hodnotami policejní kultury, používají nátlak a  
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brutalitu častěji, než ti, kteří se s policejní kulturou, tedy s tím, že "užití nátlaku je 
funkcí policie", neztotožní. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

001144 - ANAL 035447 

DOČKAL, Martin 

Krátce z odboru prevence kriminality: Příprava programu prevence kriminality na 
místní úrovni - Partnerství na rok 2005.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, listopad, s. 6 - 7.  

 Základní informace o programu prevence kriminality na místní úrovni - program 
Partnerství a jeho základní strategie pro rok 2005. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001090 - ANAL 034451 

GRASER, Peter - FITTKAU, Karl-Heinz 

Töten ohne Anlass : Ein soziologisches Modell der Gruppentötung durch Jugendliche 
und Heranwachsende [Zabít bez příčiny. Sociální model skupinového zabití 
spáchaného mladistvými a dospívajícími].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 8-9, s. 533 - 541, lit. 20.  

 Rozbor dvou případů zabití, kdy pachatelem byla skupina mladistvých. 
Psychologický a sociologický rozbor těchto činů, které byly spáchány bez zjevného 
motivu. Rasistické motivy nebyly plně prokázány. Rozdělení trestného činu do čtyř 
fází od ponižování oběti až po úmysl spáchat trestný čin a finální provedení. 
Závěrečné úvahy o možných motivech těchto činů. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

001149 - ANAL 035452 

HORNEK, Jakub 

Zpráva Transparency International: Korupce v ČR je jedna z nejhorších v EU, 
pomohou nové zákony.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, listopad, s. 29.  

 Míra korupce mezi českými politiky a ve veřejné správě podle průzkumu 
Transparency International. Doporučení a návrhy pro prevenci a potírání korupce. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001145 - ANAL 035448 

Kriminální vykořisťování žen a dětí.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, listopad, s. 10 - 12.  
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Akce: Kriminální vykořistování žen a dětí : 11. zasedání IPES. Chilliwack  BRITSKÁ 
KOLUMBIE (KANADA)), 16.05.2004-20.05.2004. Mezinárodní výkonné policejní 
prezidium: IPES.  

Podmínky a okolnosti vedoucí k viktimizaci žen a dětí a jejich vykořisťování. Politika 
a strategie používané v boji s viktimizací žen a dětí. Legislativa a mezinárodní 
smlouvy. Vykořisťování a zaměstnávání dětí a nutnost široce zaměřené spolupráce při 
potírání tohoto jevu. Úloha sdělovacích prostředků a veřejného mínění. Závěry ze 
zasedání. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001112 - ANAL 034233 

KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan 

Korupce ve fotbale z hlediska obecného zájmu.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 11, s. 2 - 3.  

 Korupční aféra v českém fotbale z trestněprávního pohledu. Autoři konstatují, že 
dikce ustanovení tr. zák., podle kterých by dotčená jednání mohla být řešena (160 - 
163 tr.zák.), sama na otázku, zda jde o trestnou činnost či nikoliv, jednoznačnou 
odpověď nedává. Úvaha autorů směřuje k podtržení nejednoznačnosti řešení této 
složité problematiky. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

001079 - ANAL 035424 

KUDELOVÁ, Magdaléna 

Miliardový hrob - balzám pro banky.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 9, s. 26 - 28.  

 Faktoringové společnosti by měly sledovat rozložení rizik s ohledem i na možné 
podvodné chování klienta, jako je např. praní peněz, vytváření neexistujících 
pohledávek či nadhodnocování pohledávek klientem. Jedním z nejznámějších pokusů 
o takové obchody je klasický případ Procedo-Balsam z 90. let v Německu. Z historie 
společnosti. Princip fungování podvodu. Odhalení případu a jeho vyšetřování. Situace 
společnosti Procedo a chyby v řízení rizik faktoringové společnosti, pohledávky 
nevhodné pro faktoring. Obtížnost prokazování kriminality bílých límečků. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001143 - ANAL 035446 

Prevenci kriminality lze provádět omezováním příležitostí : Výňatek z britské 
publikace "Praktická teorie prevence".  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, listopad, s. 1 - 5.  

 Běžná každodenní bezpečnostní opatření omezují kriminalitu, ale zároveň ji mohou 
pouze přesunout jinam. Proto stát, policie a jiní činitelé musí provádět širší opatření 
na omezení příležitostí ke kriminální činnosti. Z toho pak vycházejí různé modely  
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prevence kriminality. Nejrozvinutějším z těchto modelů je situační prevence. 
Účinnost jejích opatření v některých kontextech (podrobněji viz : Situational Crime 
Prevention: Succesful Case Studies. Ed. Donald Clarke, 2. vyd., Albany, New York: 
Harrow and Heston, 1997). Omezení příležitosti ke kriminálnímu útoku a teorie 
přesunu kriminality. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ  VĚDY 
 

001121 - ANAL 034460 

ALMOG, J. - AZOURY, M. - ELMALIAH, Y. - BERENSTEIN, L. - ZABAN, A. 

Fingerprints' Third Dimension: The Depth and Shape of Fingerprints Penetration into 
Paper - Cross Section Examination by Fluorescence Microscopy [Trojrozměrné otisky 
prstů. Pronikání prstů do papíru, hloubka a tvar otisků. Zkouška pomocí fluorescenční 
mikroskopie].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 5, s. 981 - 985, 6 obr., 3 tab., lit. 11.  

 Nová metoda detekce otisků prstů, které pronikají do papírové podložky. Výsledky se 
liší podle různých vzorků papíru. Popis zobrazovacího systému. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

001108 - ANAL 034454 

AMENDT, J. - KRETTEK, R. - ZEHNER, R. - BRATZKE, H. 

Praxis der forensischen Insektenkunde - zur Verwertbarkeit von Insektenfragmenten 
bei der Eingrenzung der Todeszeit [Soudní entomologie v praxi. Zbytky hmyzu a 
jejich použitelnost při určování doby smrti]. 

In: Archiv für Kriminologie. - 214, 2004, č. 1-2, s. 11 - 18, 3 obr., lit. 18.  

 Přítomnost hmyzu (nekrofágů a nekrofilních) na mrtvém těle. Popis tří konkrétních 
případů. Různé metody zkoumání fragmentů hmyzu a význam těchto metod pro 
soudní vyšetření a určení doby smrti.  

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

001109 - ANAL 034455 

BALMACEDA-HARMELINK, Ute - ANDRESEN, Hilke - TSOKOS, Michael 

Suizidale Monointoxikation mit Flunitrazepam : Ein Beitrag zu Färbungsphänomenen 
der Schleimhaut des oberen Gastrointestinaltrakts [Sebevražedná monointoxikace 
flunitrazepamem. Příspěvek k fenoménu zbarvení sliznice horního 
gastrointestinálního traktu].  

In: Archiv für Kriminologie. - 214, 2004, č. 3-4, s. 93 - 98, 3 obr., lit. 15.  
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 Případ 82leté ženy, která v sebevražedném úmyslu zkonzumovala větší množství 
hypnotik (Rohypnol). Lékařská zpráva. Při pitvě bylo zjištěno modré zbarvení nosu, 
ústní dutiny, jícnu a žaludku. Dříve byly tyto následky pozorovány po požití jiných 
přípravků. V poslední době byly zjištěny též po intoxikaci výše uvedeným 
hypnotikem. Toto zbarvení je nutno brát v úvahu při diferenciální diagnostice. 
Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

001106 - ANAL 034452 

BARTSCH, Ch. - RISSE, M. - NAGELMEIER, I.E. - WEILER, G. 

Todesfälle im Vorschul- und Schulalter - eine retrospektive Analyse aus 
rechtsmedizinischer Sicht [Úmrtí v předškolním a školním věku. Retrospektivní 
analýza z hlediska soudního lékařství].  

In: Archiv für Kriminologie. - 214, 2004, č. 1-2, s. 30 - 36, 3 tab., lit. 17.  

 V Institutu soudního lékařství v Giessenu byly podrobeny srovnávací analýze 
všechny soudní pitvy, týkající se případů úmrtí ve věku od 3 do 16 let z období 1990-
2001. Z celkového počtu 69 případů se v 81 procentech jednalo o nepřirozenou smrt, 
v 19 procentech o přirozenou. Výsledky byly vyhodnoceny podle věku a příčin smrti. 
Výzkum má přispět k prevenci podobných případů dětských úmrtí, zvláště v 
případech násilné smrti. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

001116 - ANAL 034457 

CULLUM, H.E. - MAC GAVIGAN, C. - UTTLEY, C.Z. - STROUD, M.A.M. 

A Second Survey of High Explosives Traces in Public Places [Druhý výzkum stop 
razantních trhavin na veřejných místech].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 4, s. 684 - 690, 3 obr., 12 tab., lit. 2.  

 První výzkum v roce 1994 se zaměřil na oblasti veřejné dopravy a policejní stanice v 
Londýně a okolí. Tato studie se soustředila na čtyři větší města: Birmingham, Cardiff, 
Glasgow, Manchester. Vzorky byly odebrány z různých dopravních prostředků, 
hotelů, soukromých domů, soukromých vozidel, z oděvů. Byly zjištěny stopy 
nitroglycerinu (NG), trinitrotoluenu (TNT) a dalších trhavin. Vyhodnocení výsledků, 

další analýza, diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

001118 - ANAL 034458 

FLYNN, K. - MAYNARD, P. - DU PASQUIER, E. - LENNARD, Ch. -  TOILOVIC, 
M. - ROUX, C. 

Evaluation of Iodine-Benzoflavone and Ruthenium Tetroxide Spray Reagents for the 
Detection of Latent Fingermarks at the Crime Scene [ Vyhodnocení sprejových  
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reagencií jodin-benzoflavon a ruthenium tetroxid při detekci skrytých otisků prstů na 
místě činu].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 4, s. 707 - 715, 15 obr., 2 tab., lit. 20.  

 Výše uvedené reagencie byly použity při detekci skrytých otisků prstů na místě činu 
a výsledky byly porovnány s tradičními metodami. Na základě vyhodnocených 
výsledků doporučují autoři různé metody vhodné pro různý povrch a stáří otisků. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

001018 - ANAL 035083 

GLASS, Jane 

When it comes to evidence : Solving space and security challenges [Potřeba řešit 
prostor a bezpečnost pro materiály vzaté do evidence].  

In: Law Enforcement Technology. - 13, 2004, č. 8, s. 36 - 42, 5 obr.  

 Nároky na úložné prostory pro evidenci a dokumentaci se zvyšují nejen počtem 
případů kriminality; moderní technika a technologie (DNA, aj.) vede také k 
prodlužování doby úschovy a k rozšíření dokumentace (o laboratorní závěry, pod.). 
Např. stát Florida prodlužuje dobu skartace případů vnitřních záležitostí na 55 let, sex. 
kriminality na 75 a vražd na 99 let. Další příklady. Tzv. mobilní systém bezpečného 
skladování ve velkoobjemových pojezdných kontejnerech jako jedno z perspektivních 
řešení. Další automatizace manipulace s dokumenty. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001110 - ANAL 035096 

HANSON, Doug 

The sound of crime [Zvuk kriminality].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 9, s. 96 - 102, 4 obr. 

 Nová technologie analýz zvukových záznamů (např. telefonátů) v kriminalistické 
laboratoři v USA. Adaptivní digitální filtry výrazně potlačují šumy pozadí záznamu a 
zvyšují kvalitu a srozumitelnost zachyceného zvuku. Rozpoznávání pozměňovaných 
hlasů. Ukázky a terminologie audio analýzy. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001007 - ANAL 035331 

MAREK, Josef 

Sevebražda? 

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 4, s. 11 - 13, 2 obr.  
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 Případ sebevraha, který skočil z mostu do řeky a už nevyplaval. Tělo sebevraha 
vydala řeka za čtyři dny v pokročilém hnilobném procesu. K identifikaci muže 
pomohla genetická expertiza. Průběh vyšetřování. Ohledání těla. Znalecké posudky. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001009 - ANAL 035333 

MATOUŠEK, Vladimír 

Na pomoc ... Smrt pádem z výšky.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 4, s. 72.  

 Rady při vyšetřování případu nálezu osoby, která zemřela pádem z výšky. Policie na 
místě činu zvažuje možnost sebevraždy, či tragické události, ale i vraždy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001120 - ANAL 034459 

MULLER, D. - LEVY, A. - SHELEF, R. - ABRAMOVICH-BAR, S. - ONENFELD, 
D. - TAMIRI, T. 

Improved Method for the Detection of TATP after Explosion [Zdokonalená metoda 
detekce TATP po výbuchu].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 5, s. 935 - 938, 4 obr., 1 tab., lit. 18.  

 Trhavina TATP (triacetonetriperoxide) je velmi senzitivní. Proto nebyla nikdy 
používána pro vojenské účely, ale často ji používají teroristé, např. v Izraeli v roce 
1980. Nová metoda detekce TATP po výbuchu používá SPME (solid phase 
microextraction) a PA (polyacrylate). Ukázala se jako úspěšná, ale ne ve všech 
testovaných případech. Vyhodnocení výsledků, rozbor a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

001111 - ANAL 034456 

PADOSCH, S.A. - SCHMIDT, P.H. - HIRSCH, R.D. - SCHYMA, Ch. 

Rechtsmedizinische Aspekte des Suizides durch Kopfschuss vor Zeugen [Sebevražda 
před svědky výstřelem do hlavy z hlediska soudního lékařství. Část 1.: Okolnosti a 
psychopatologické nálezy].  

In: Archiv für Kriminologie. - 214, 2004, č. 3-4, s. 65 - 76, 2 tab., lit. 33.  

 Sebevražda před svědky a její výskyt (např. v USA 5 až 15 procent sebevražd). 
Rozbor nejčastějších příčin. Popis devíti konkrétních případů. Psychiatrická a 
psychologická klasifikace. Rozlišení mezi zabitím a sebevraždou. Svědkové 
sebevraždy a význam jejich výpovědi pro soudního patologa. 

BRD - ger: PA: jv/2004 
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001089 - ANAL 034450 

ROHLOFF, Stefan - RUHLÄNDER, Andreas 

Entwicklungsmöglichkeiten in der polizeilichen Vernehmungspraxis [Další vývojové 
možnosti v technice policejního výslechu].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 8-9, s. 518 - 522.  

 Přehled dosavadních metod. Zkušenosti ze zahraničí. Perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

001006 - ANAL 035330 

TOMEŠ, Zdeněk 

Střílející recidivista.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 4, s. 7 - 10, 3 obr.  

 Seznámení s okolnostmi a policejním postupem při objasňování a vyšetřování 
jednoho z nejzávažnějších trestných činů, jaký český trestní zákon zná - pokusu 
vraždy. Popis případu pokusu vraždy na dvou osobách, kterého se dopustil pachatel - 
recidivista, jenž větší část svého života "proseděl" ve výkonu trestu odnětí svobody. 
Znalecké posudky. Rozsudek. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001010 - ANAL 035334 

VALERIÁN, Luboš - KNÍŽÁTEK, Miroslav 

Akta "X".  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 4, s. 21 - 32, 21 obr.  

 Případ záhadného nálezu tří těl, ležících vedle sebe v bytě, s nesnadným určením 
příčiny smrti. Objasnění zásluhou spolupráce policie s řadou expertů. Odborná 
vyjádření. Vyšetřovací pokus. Vyhodnocení šetření případu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001136 - ANAL 035109 

BLOCH-BOGUSLAWSKA, Elžbieta - PUFAL, Malgorzata - PUFAL, Joanna - 
WOLSKA, Ewa 

Przemoc wobec dzieci w srodowisku rodzinnym na podstawie materialów Katedry i 
Zakladu Medycyny Sadowej AM w Bydgoszczy [Domácí násilí na dětech v 
materiálech Katedry soudního lékařství LA v Bydhošti].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 54, 2004, č. 2-3, s. 145 - 150, 2  

tab., lit. 9.  

 Analýza lékařské dokumentace bydhošťské katedry soudního lékařství z let 1995 až 
2000 k případům domácího násilí na dětech. Tabulky s přehledy údajů o dětských  
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obětech násilí, o původci násilí a následcích (zranění, smrt, sexuální zneužití). 
Komentář a diskuze. 

PL - pol: PA: bv/2004 

 

001137 - ANAL 035110 

JANKOWSKI, Zbigniew - WILMANOWSKA, Anita - PIESNIAK, Dorota - 
KUBIAK, Anna 

Uduszenie pozycyjne jako przyczna smierci w wypadku drogowym u kierowcy 
samochodu osobowego po "dachowaniu" [Poziční udušení jako příčina smrti v 
převráceném automobilu].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 54, 2004, č. 2-3, s. 163 - 168, 1 
obr., lit. 13.  

 Popis případu vyšetřování dopravní nehody s následkem smrti řidiče v převráceném 
automobilu ("na střeše"). Řidič byl vklíněn do pozice, která znemožňovala dýchání. 
Nález a mechanismus smrti. 

PL - pol: PA: bv/2004 

 

001138 - ANAL 035111 

KACZOROWSKA, Elžbieta - PIESNIAK, Dorota - SZCZERKOWSKA, Zofia 

Wykorzystanie metod entomologicznych w próbach okreslenia daty zgonu - opis 
przypadków [Uplatnění entomologie při stanovování doby smrti. Případová studie].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 54, 2004, č. 2-3, s. 169 - 176, 3 
obr., 1 tab., lit.8.  

 Popis 3 případů stanovování doby smrti pomocí entomologických metod. Podrobný 
rozbor jednotlivých případů, postup, vyhodnocení stavu a výsledky. 

PL - pol: PA: bv/2004 

 

001134 - ANAL 035107 

KLYS, Malgorzata - ROJEK, Sebestian - SCISLOWSKI, Mariusz - BOLECHALA, 
Filip - GROSS, Adam - KOLODZIEJ, Jan - MOSKALA, Artur 

Znaczenie analizy wlosów w ocenie kompleksowych zatruc smiertelnych lekami dla 
celów opiniowania sadowo-lekarskiego [Význam analýz vlasů v soudním lékařství v 
případech komplexních otrav léčivy s následkem smrti].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kriminologii. - 54, 2004, č. 2-3, s. 125 - 138, 4 
tab., lit. 38.  

 Potřebnost analýz vlasů v rámci soudní expertizy k určení příčiny smrti v případech 
komplexních otrav z léčiv. Toxikologická analýzy vlasů umožňuje sledovat časový 
průběh působení otravy a odhalit např. sebevraždu předávkováním. Podrobný popis 
vyšetřování 4 případů. 

PL - pol: PA: bv/2004 
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001135 - ANAL 035108 

RACZEK, Ewa 

Opiniowanie w sprawach sadowego ustalenia ojcostwa wzgledem blizniat w praktyce 
Katedry Medycyny Sadowej Slaskiej AM w Katowicach w latach 1996-2003 
[Určování otcovství dvojčat na Katedře soudního lékařství Slezské univerzity v 
Katovicích].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 54, 2004, č. 2-3, s. 107 - 115, 1 
obr., 6 tab., lit. 11.  

 K praxi a vysoké spolehlivosti při určování otcovství jedno- i dvouvaječných dvojčat 
na Katedře soudního lékařství v Katovicích. Metoda RFLP-VNTR. Statistiky dvojčat 
narozených v letech 1996 až 2003 ve Slezsku, případů sporného otcovství a výsledků 
testů (pravděpodobnost otcovství, index otcovství, aj.). Komentář. 

PL - pol: PA: bv/2004 

 

001141 - ANAL 034464 

WAITZ, Helmuth 

Neues Adhäsionspulver für die daktyloskopische Spurensicherung [Nový adhezní 
prášek pro daktyloskopické zajišťování stop]. 

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 10, s. 643 - 644, 1 tab.  

 Nový adhezní prášek ve složení mangan-zinek-ferit (MaZiFer). Charakteristika, 
možnosti použití, výhody. Zkoušky a vyhodnocení dosažených výsledků. Význam pro 
daktyloskopické zajištění stop. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

 

POLICIE, BEZPREČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

001067 - ANAL 035091 

COWPER, Tom 

Vertical takeoff and landing aircraft for 21st century policing [Letadla se svislým 
startem a přistáním pro policejní praxi v 21. století].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 9, s. 36 - 41, 3 obr.  

 Zavádění letecké techniky, vrtulníků a letounů, do jednotek policie. Technologie 
letadel se svislým startem a přistáním a její perspektivy využitelnosti u policie. 
Informace k rozvoji VTOL a vývoji vznášedel pro jednu osobu. Z vývojových 
projektů perspektivně aplikovatelných pro policejní praxi - Moller M400 Skycar, 
Urban Aeronautics X-Hawk, Trek Aeropace Springtail. Provedení, stručný technický 
popis, výkony a možnosti uplatnění. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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001068 - ANAL 035092 

GLUCKMAN, Geoffrey 

Tracking vehicle speed [Sledování rychlosti vozidel].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 9, s. 42 - 51, 8 obr.  

 Nová radiolokační technika měření rychlosti vozidel montovaná do služebních 
vozidel policie. Problém interference, zodolněné konstrukce. Výrobci. Automatické 
přepínání pro měření na místě a za pohybu. Patentovaný POP mód, který nepřekoná 
až 95 % radarových detektorů a provozovaný radar není zjištěn. Technologie ADS 
s výběrem ze 4 možností měření ve směru. Seřiditelnost kvality ve špatných 
povětrnostních podmínkách, nastavení dosahu. Výhody laserového lidaru (zvláště v 
hustém provozu) a jeho nedostatky (měření pouze z místa, pod úhlem měření nad 20 
stupňů dochází ke zkreslení). Zpracování naměřených hodnot. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001132 - ANAL 034462 

HOFFMAN, Ron - LAWRENCE, Chris - BROWN, Greg 

Canada's National Use-of-Force Framework for Police Officers [Kanadská národní 
koncepce užití síly v policejní práci].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 10, s. 125 - 140, 3 tab.  

 Použití síly v policejní práci od nejmírnějších prostředků až po usmrcující 
prostředky. Stupeň ohrožení a povolené užití síly. Britský, americký a kanadský 
model. Chování subjektu a přiměřená reakce policisty. Charakteristika kanadské 
koncepce použití síly. Přehled doporučené odborné literatury. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

001030 - ANAL 035085 

MACCARTHY, Quinn 

Re-thinking first responder response tactics [Znovu promyslit taktiku výcviku reakce 
na situaci].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 8, s. 70 - 76, 1 tab.  

 Potřeba zavedení nových proaktivních realistických forem přípravy a výcviku 
policejních hlídek (jednotlivce, dvojice, jednotky). To musí promyslit a prosadit 
především management z vedení výcviku a instruktoři výcviku. Hlídka v jakémkoli 
složení musí být připravena jednat samostatně a nesmí nečinně vyčkávat, např. zásahu 
speciálních jednotek. Základy proaktivního výcviku ze zkušeností mnohaletého 
instruktora v armádě i policii. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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001065 - ANAL 035089 

MERTENS, Jennifer 

Where the world meets : Police officers respond... [Kde se svět setkává. Úkoly policie 
na Kennedyho letišti].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 9, s. 8 - 17, 8 obr.  

 Údaje k provozu na americkém mezinárodním letišti JFK New York město. 
Mezinárodní letiště a přístavy mají v USA funkci hraničních přechodů. Struktura a 
organizace bezpečnosti provozu a cestujících, vstupní a celní kontroly. Speciální 
příprava, složení a specifické úkoly letištní policie (Port Authority Police New York 
New Jersey). Přítomnost a úkoly pracovníků bezpečnostních a federálních agentur. 
Záchranná, požární a zdravotní služba, likvidace následků nehod. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001031 - ANAL 035086 

MILLER, Christa 

The value of police/fire cross-training [Přínos hybridního výcviku policie s hasiči].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 8, s. 86 - 92.  

 Skutečnost častého společného zásahu hasičů a policie při incidentech a nehodách 
většího rozsahu (mj. i při likvidaci tajných laboratoří a výroben). Poplachové systémy 
ILEAS a MABAS. Výhody společně organizované části přípravy a výcviku pro obě 
strany. Příklady z praxe. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001047 - ANAL 035087 

MILLS-SENN, Pamela 

Packing the trunk [Nakládání služebního vozidla].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 8, s. 102 - 109, 7 obr 

 Nové nároky na materiál (součástky výstroje a příslušenství, přístroje a zařízení, 
výzbroj) vezený ve služebním vozidle při plnění úkolu, např. hlídkování. Zejména 
ohledně bezpečnosti uložení a připravenosti k použití množství rozmanitého 
materiálu. Uspořádání úložných a zavazadlového prostoru, instalace bezpečných 
uzamykatelných schránek. Popis, účel a instalace některých produktů od Esmet Inc., 
Extendo Bed Co. Inc., Odyssey Automotive Specialty Inc., Stewart Product. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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001069 - ANAL 035093 

MILLS-SENN, Pamela 

A mounting concern [Záležitosti instalace].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 9, s. 62 - 72, 7 obr.  

 Montáž počítačových souprav a částí informačních systémů do služebních (zpravidla 
hlídkových) vozidel policie. Ergonomika a rozmístění částí systémů na konzolách. 
Otázky vlastní manipulace, záměny a uchycení a vyjmutí. Ukázky uložení počítačů na 
konzolách, komentář. Přehled hlavních 6 producentů instalačních zařízení a dalšího 
příslušenství. Doporučení k nákupu. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001049 - ANAL 034447 

ROBINSON, Patricia A. 

Shared Responsibility : The Next Step in Professional Ethics [Společná odpovědnost. 
Další krok v profesionální etice].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 8, s. 76 - 81, lit. 6.  

 Společná odpovědnost (shared responsibility) je nová koncepce policejní práce, která 
má policistům bránit ve zneužívání pravomoci a zároveň přispět k zlepšení image 
policie v očích veřejnosti. Hlavní zásady: 1) Každý policista provádějící jakoukoliv 
akci je odpovědný za to, jak je akce provedena a to bez ohledu na druh a závažnost 
akce. Odpovědnost se tedy neposuzuje podle hodnosti policisty ani podle délky 
aktivní služby a nespočívá pouze na náčelníkovi policie, 2) Každý policista, který vidí 
svého kolegu jednat v rozporu s etikou nebo předepsaným postupem, má plné právo 
zasáhnout, opět bez ohledu na hodnost nebo věk svého kolegy. Tento zásah může být 
proveden různou formou, od slovního napomenutí až po fyzickou intervenci. Tato 
koncepce se již praktikuje v americkém Wisconsinu. Autorka se zabývá také 
námitkami, které byly proti této nové koncepci vzneseny. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

001131 - ANAL 034461 

SULLIVAN, Bill 

Police Supervision in the 21st Century. Can Traditional Work Standards and the 
Contemporary Employee Coexist ? [Policejní činnost v 21.století. Je možná 
koexistence tradičních pracovních standardů a současných policejních zaměstnanců?].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 10, s. 99 - 104, 1 tab., lit. 2.  

 Policejní práce jako obor lidské činnosti. Retrospektiva dvacátého století, současnost 
a perspektivy. Generační problém. Vztahy mezi nadřízenými a podřízenými dříve a 
dnes. Způsob myšlení, představa o vlastním poslání, potřeba samostatného 
rozhodování. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2004 
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001102 - ANAL 035441 

ŠÁNDOR, Andor 

Chytejme teroristy co nejdál od hranic ; Rozhovor vedli: Zbyněk Fiala , Václav Žák.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 45, s. 29 - 31.  

 Zpravodajské služby a jejich místo v bezpečnostním systému, úkoly a činnost. 
Význam informací a jejich analýzy a interpretace jak zpravodajskými službami, tak i 
jejich "odběrateli". Pravomoci zpravodajských služeb, otázka jejich společenské 
kontroly. Zpravodajské služby v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001003 - ANAL 035327 

VANĚK, Jan J. 

Škola před startem. In: Policista. - 10, 2004, č. 10, s. 30 - 31, 4 obr.  

 Rozhovor s ředitelem střední policejní školy v Pardubicích. Vzdělání, vzdělávání, 
kurzy. Celoživotní vzdělávání. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001005 - ANAL 035329 

ZIMMEL, Vladimír 

Finanční policie na startu.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 4, s. 3 - 4.  

 Zřízení finanční policie (FIPO). Představení FIPO. Činnost FIPO. Struktura a 
organizace FIPO. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

001043 - ANAL 035421 

BOBEK, Michal 

O čem je řízení o předběžné otázce.  

In: Jurisprudence. - 5, 2005, č. 4, s. 3 - 10.  

 Aplikační přednost norem komunitárního práva a princip přímého, resp. nepřímého 
účinku s cílem zajistit jednotu výkladu a aplikace komunitárního práva a zároveň 
nabídnout pomoc národnímu soudci. Zásady řízení o předběžné otázce. Průběh řízení 
a jeho druhy: výklad smlouvy o založení ES; platnost a výklad aktů a orgánů ES a 
Evropské ústřední banky; výklad statutů orgánů zřízených aktem Rady, pokud tak  
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statuty stanoví. Praxe a kontext řízení, předběžná otázka jako dialog mezi Soudním 
dvorem a národním soudem. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001035 - ANAL 035413 

BOBEK, Michal - KOMÁREK, Jan 

Koho vážou rozhodnutí ESD o předběžných otázkách? : 2. část.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 20, s. 752 - 757.  

 Pokračování z PrRo 19/2004. Temporální účinky rozhodnutí o předběžné otázce: 
předběžné otázky týkající se výkladu komunitárního práva, předběžné otázky týkající 
se platnosti komunitárního aktu. Úloha judikatury ESD (Evropský soudní dvůr) v 
českém právním řádu. Evropské právo jako právo precedenční a budoucí práce 
s judikaturou ESD v českém právním řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001026 - ANAL 035407 

ČEPLOVÁ, Veronika 

Pachatelé trestných činů zkrácení daně podle 148 odst.1, odst.3 písm. c), odts. 4 TrZ 
(generace odsouzených sine lege?).  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 9, s. 263 - 266.  

 Polemika s článkem M. Kindla (Právník, 2004/7) zabývajícím se otázkou, zda ušlá 
daň může být škodou z hlediska skutkové podstaty podle 148 TrZ (viz výše). Otázka 
náhrady škody. Zánik trestnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001044 - ANAL 035422 

FLÍDROVÁ, Adéla 

Anonymní porod? 

In: Jurisprudence. - 5, 2004, č. 4, s. 10 - 14.  

 Kontroverznost problematiky anonymních porodů a tzv. legalizovaného opuštění 
dítěte (tajný porod). Právní úprava této problematiky ve Francii, Německu, USA a v 
ČR. Mezinárodní právo vychází z Úmluvy o právech dítěte, ale anonymní porody 
toleruje. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, které zdůrazněním práva na 
respektování soukromého a rodinného života zmírnilo údajnou rozpornost 
anonymních porodů a Úmluvou. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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001036 - ANAL 035414 

HULEŠ, Jan - STEJSKAL, Vladimír 

Co je a co není právní předpis? 

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 20, s. 760 - 765.  

 Co je právní předpis podle současné právní úpravy: ústavní zákony, zákony, zákonná 
opatření Senátu, nařízení vlády, právní předpisy vydávané ministerstvy nebo jinými 
ústředními správními úřady a Českou národní bankou. Historický vývoj právního 
předpisu. Poznámky k některým konkrétním předpisům. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001038 - ANAL 035416 

KMEC, Jiří 

K právu obviněného na výslech v řízení o vazbě.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 10, s. 288 - 292.  

 Právní úprava vazby v českém právním řádu se v řadě ustanovení neshoduje s 
Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Nejvíce 
problematická jsou ustanovení trestního řádu, která upravují procesní záruky 
rozhodování o vazbě. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva a její 
interpretace. Problematika výslechu obviněného v řízení o ponechání ve vazbě. 
Výslech v řízení o stížnosti proti rozhodnutí o vazbě. Žádost obviněného ve vazbě o 
výslech. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001027 - ANAL 035408 

MAREČKOVÁ, Jana 

Kontrolní mechanismy dodržování práv vězněných osob.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 9, s. 279 - 280.  

 Povinnost předcházet a bránit špatnému zacházení s osobami omezenými na svobodě. 
Kontrolní mechanismy s různou mírou účinnosti (Vězeňská služba, státní 
zastupitelství). Kontrolní mechanismy na mezinárodní úrovni a na úrovni vnitrostátní. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001040 - ANAL 035418 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K právní kvalifikaci majetkové trestné činnosti jako podvod, krádež, zpronevěra a 
neoprávněné užívání cizí věci.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 10, s. 293 - 298.  

 Ve svém rozhodnutí o konkrétní kauze Nejvyšší soud ČR formuloval skutkovou 
podstatu trestných činů krádeže, podvodu, neoprávněného užívání cizí věci a  
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zpronevěry v případě majetkové kriminality a co je předmětem útoku v případě těchto 
trestných činů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001034 - ANAL 035412 

PATAKYOVÁ, Mária 

Zneužitie práva v obchodných vzťahoch v Slovenskej republike.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 20, s. 748 - 752.  

 Zákaz zneužití práva je principem soukromého práva jenž má napomoci optimalizaci 
souladu zájmů různých subjektů a tím i dosažení cíle soukromého práva. V právním 
řádu SR je tento institut vyjádřen v Ústavě, obchodním a občanském zákoníku. V 
soudních rozhodnutích se však vyskytuje zřídka. Co je "zneužití práva" a jeho úprava 
v obchodním zákoníku. 

CZ - sla: PA: bh/2004 

 

001039 - ANAL 035417 

POLÁK, Pravoslav 

K příslušnosti rozhodování o trvání vazby dle 71 odst. 5, 7 TrŘ nadřízeným soudem v 
řízení o návrhu na delegaci dle 25 TrŘ.  

In: Trestněprávní revue. - 12, 2004, č. 10, s. 292 - 293.  

 Otázka, zda je nadřízený soud oprávněn či dokonce povinen rozhodnout o trvání 
vazby v případě, že rozhoduje o návrhu na delegaci podle 25 Trestního řádu za 
situace, kdy soud, který navrhuje odnětí a přikázání věci, nerozhodne a v třicetidenní 
lhůtě od nápadu obžaloby nebude moci rozhodnout ani soud, kterému bude věc 
přikázána. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001037 - ANAL 035415 

REPÍK, Bohumil 

Ochrana lidské důstojnosti v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva (se 
zvláštním zřetelem k ochraně před policejním násilím).  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 10, s. 281 - 287.  

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod zakazuje mučení a 
stanoví, že nikdo nesmí být podroben nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo 
trestu. Morální a tělesná integrita je též chráněna jako součást práva na soukromí. 
Judikatura Evropského soudu pro lidská práva a zjištění Evropského výboru pro 
prevenci mučení ukazují, že se stále tyto případy vyskytují, zejména u policistů 
překračujících své pravomoci a etické normy chování. Na příkladu konkrétních kauz 
autor rozebírá pojmy mučení, nelidské či ponižující zacházení a zabývá se procesní  
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ochranou práva zaručeného čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001025 - ANAL 035406 

RŮŽIČKA, Miroslav - ZEZULOVÁ, Jana 

K problematice vzájemného vztahu znaleckého posudku a odborného vyjádření po 
novele trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 9, s. 256 - 263.  

 Problematika vzájemného vztahu znaleckého posudku a odborného vyjádření. Řada 
problémů je vyvolána nejasnostmi v pojímání obou základních pojmů. Novela 
trestního řádu upravila posuzování odborných otázek v trestním řízení tak, že 
znalecký posudek se vyžádá teprve tehdy, jestliže pro složitost posuzované otázky 
nepostačuje odborné vyjádření (lékařská zpráva o zranění, protokol o lékařském 
vyšetření ke zkoušce na alkohol, zpráva o ceně zboží od právnické nebo fyzické 
osoby provozující obchodní činnost). Význam odborných vyjádření, jejich 
použitelnost v trestním řízení ve srovnání se znaleckým posudkem. Možnosti řešení 
některých nejasností spojených s vyžadováním, charakterem a obsahem odborného 
vyjádření. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001041 - ANAL 035419 

SPOLKOVÝ NEJVYŠŠÍ SOUD (NĚMECKO) 

Zákeřná vražda za výjimečných okolností - případ domácího tyrana ; [Rozbor 
případu] zprac.: Harro Otto.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 10, s. 303 - 304.  

Rozbor případu, jehož rozsudek byl publikován v Trestněprávní revue 2004/1. Autor 
analyzuje rozsudek o případu velmi vážného domácího násilí, jehož oběť nakonec 
útočníka usmrtila. Vyjadřuje se k usnesení Spolkového trestního soudu a k jeho 
výkladu závažných okolností případu, jako je bezbrannost a bezelstnost usmrceného 
násilníka, krajní nouze a nutná obrana. Víceméně upozorňuje na doposud rozšířenou 
praxi bagatelizace domácího násilí. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001042 - ANAL 035420 

ŠKVAIN, Petr 

Nad probíhající kodifikací trestního práva hmotného.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 10, s. 304 - 307.  

 Vláda ČR schválila dne 9.6.2004 definitivní podobu návrhu nového trestního 
zákoníku spolu s návrhem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim a návrhem zákona o změně některých zákonů v souvislosti s trestním  
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zákoníkem a zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Návrh trestního zákoníku - obecná část a zvláštní část. Návrh zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001028 - ANAL 035409 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K prokazování okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby. : K posuzování 
vývojového stadia trestného činu.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 9, s. 268 - 271.  

 Okolnost, že "obžalovaný spáchal takový čin ve spojení s organizovanou skupinou 
působící ve více státech", podmiňující použití vyšší trestní sazby trestného činu 
nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů nemůže 
vyplývat jen "z povahy věci", ale musí být jako každý jiný formální znak skutkové 
podstaty trestného činu bez důvodných pochybností prokázána důkazy provedenými v 
hlavním líčení. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001085 - ANAL 035430 

BABIČKA, Vácslav 

Změny v archivaci a spisové službě.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 10, s. 46 - 48.  

 Schválení nového zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů. Účel nového zákona. Výkon státní správy v archivnictví a při výkonu spisové 
služby. Archivace a správní řád. Jiné než veřejné archivy. Akreditace archivů. 
Koncepční změna v začlenění spisové služby do zákona. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001114 - ANAL 034235 

KMEC, Jiří 

Práva obviněného na výslech svědka a ochrana oběti-svědka před sekundární 
viktimizací v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 11, s. 6 - 10.  

 Sekundární viktimizace z pohledu kriminální psychologie. Typickými případy, kdy je 
vysoké nebezpečí sekundární viktimizace, jsou sexuální trestné činy, zvláště pokud 
jejich obětí je osoba nezletilá. Právě na tyto případy je zaměřen rozbor judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva. Právo obviněného na výslech svědka, omezení 
práva na obhajobu ve prospěch ochrany oběti-svědka. Doporučení Výboru ministrů 
Rady Evropy. 

CZ - cze: PA: če/2004 
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001080 - ANAL 035425 

MALÝ, Stanislav 

Sankce ve výstavbě.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 9, s. 34 - 41.  

 Problematika sankcí ve výstavbě je upravena v části třetí stavebního zákona. 
Přestupky a jejich skutkové podstaty. Správní delikty. Úprava problematiky sankcí, 
zvýšení pokut a jejich vybírání, vymáhání a výnos. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001081 - ANAL 035426 

MATES, Pavel - BARTÍK, Václav 

Nová úprava ochrany osobních údajů.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 9, s. 42 - 47.  

 Novelizace právní úpravy osobních údajů a její důvody. Konkrétní změny v novele 
(zákon č. 439/2004 Sb.) - zejména nové koncipování klíčových institutů. Významná 
upřesnění a doplnění, např. identifikační údaje oznamovatelů. Nová úprava sankcí. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001113 - ANAL 034234 

MITLÖHNER, Miroslav 

K pojmu prostituce v připravovaném trestním zákoně.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 11, s. 3 - 6.  

 Autor se zamýšlí nad novou definicí prostituce uvedenou v 413 připravovaného 
trestního zákona. Hodnotí ji jako definici budící rozpaky a vyvolávající nejasnosti, 
formulace prostituce je z jeho pohledu vymezena příliš úzce a zdaleka nezahrnuje 
všechny formy komerčního sexuálního chování. Problém pojmového názvosloví. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

001045 - ANAL 035423 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K aplikaci ustanovení 5 zákona č. 198/1993 Sb. u trestných činů, jejichž promlčecí 
doba uplynula před účinností tohoto zákona ; Komentář: Jiří Pácal.  

In: Jurisprudence. - 5, 2004, č. 4, s. 30 - 36.  

 Je-li podle zákona jednou trestný čin promlčen, jeho dodatečné prohlášení za čin 
nepromlčený jiným zákonem, popř. ustanovení jiného zákona o dodatečném 
nezapočítávání proběhlé promlčecí doby, nemůže znamenat opětovný vznik  
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promlčením zaniklé trestní odpovědnosti. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 
komentuje Jiří Pácal. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001088 - ANAL 035433 

NĚMEC, Jiří 

Anachronismus: věková hranice 15 let.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 10, s. 75.  

 Zachování věkové hranice 15 let pro trestní odpovědnost je podle autora 
anachronismem neodpovídajícím realitě. Důvody pro změnu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001084 - ANAL 035429 

PEČINKA, Hynek 

Zvláštní příjemce dávky sociální péče.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 10, s. 37.  

 Sociální péče je nástrojem sociálního zabezpečení občanů pro případ, že se ocitnou v 
nepříznivé sociální situaci způsobené nedostatkem příjmu v důsledku neschopnosti 
zabezpečit svoje osobní potřeby a potřeby osob závislých, a to zejména vlastní 
výdělečnou činností. Specifickým institutem je pak "zvláštní příjemce dávky". 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001115 - ANAL 034236 

PIKNA, Bohumil 

Ochrana finančních zájmů Společenství.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 11, s. 11 - 16.  

 Základní právní úprava ochrany finančních zájmů Společenství. Úloha Evropského 
účetního dvora. Podvody s eurem. Corpus Juris jako soubor norem trestního práva v 
rámci EU určený k minimální ochraně finančních zájmů Společenství. Jednotlivé části 
Corpus Juris. Úřad evropského veřejného žalobce, jeho složení a pravomoci.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

001095 - ANAL 035433 

STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka 

Zákonná rozlišení "domácích" a "cizích" : Vývoj domovského práva v Rakousku 
1750 - 1863.  
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In: Český časopis historický. - 102, 2004, č. 2, s. 297 - 341.  

Vývoj institutu domovského práva v habsburské monarchii v letech 1775 - 1863 a s 
tím související sociální politika a sociální zabezpečení určitých vrstev obyvatelstva. 
Vznik evidence obyvatelstva - od konskripčních seznamů k sčítání lidu. Vývoj pojmu 
rodina, úloha státu a obce, důvody vedoucí k evidenci obyvatelstva a jeho sociální 
struktury. Slepá ulička vývoje domovského práva v institutu tzv. domovských listů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001087 - ANAL 035432 

TERYNGEL, Jiří 

Rekodifikace trestního práva hmotného.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 10, s. 58 - 62.  

 Návrh nové kodifikace trestního práva hmotného. Nejvýznamnější změny dosavadní 
právní úpravy: opuštění materiálního pojetí založeného na míře společenské 
nebezpečnosti a proniknutí formálního pojetí trestného činu do jednotlivých 
skutkových podstat trestných činů. Důsledky absence materiálního korektivu. Zvlášť 
nebezpečná recidiva, celkové zpřísnění represe, rozšíření a zpřesnění systému trestů. 
Nové instituty v systému trestů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001086 - ANAL 035431 

TOMÁŠEK, Michal 

Evropská ústavní smlouva a trestní právo.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 10, s. 56 - 57.  

 Návrh Evropské ústavní smlouvy zakládá právní subjektivitu Unie jako celku i v 
oblasti spolupráce ve věcech trestních (třetí pilíř EU). Zároveň explicitně zakotvuje 
přednost evropského práva před právem vnitrostátním. Spolupráce ve věcech trestních 
tak patří mezi tzv. dělené pravomoci a suverenita nad výkonem trestní jurisdikce na 
území každého členského státu má být nově dělena mezi unijní orgány a příslušný 
členský stát. Potírání trestné činnosti, zejména mezinárodní a organizované 
kriminality. Minimalizace stávajících rozdílů v trestněprávních kodifikacích 
členských států a sbližování skutkových podstat. Vymezené okruhy trestných činů v 
návrhu Evropské ústavní smlouvy. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001082 - ANAL 035427 

VANTUCH, Pavel 

Mlčenlivost advokáta a praní peněz.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 9, s. 51 - 57.  
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Zákon č. 284/2004 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti změnil i některá ustanovení dotýkajících se mlčenlivosti advokáta. 
Legislativní obrana proti praní špinavých peněz. Mlčenlivost advokáta v těchto  

souvislostech – zásadní odlišnost právních přístupů v různých zemích EU. 
Zpochybnění mlčenlivosti advokáta. Změna právních předpisů a prolomení 
mlčenlivosti. Advokát jako povinná osoba, identifikace klienta, podezřelý obchod, 
oznamovací povinnost. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001117 - ANAL 034237 

VANTUCH, Pavel 

Protokolace v řízení před soudem.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 11, s. 17 - 24.  

 Autor se v článku zabývá otázkami, které vznikaly v praxi ohledně obsahu protokolu 
a pořizovaného zvukového záznamu v řízení před soudem. Sepisování protokolu. 
Zvláštní prostředky při protokolaci. Zvláštnosti protokolace v řízení před soudem. 
Zvláštnosti protokolace od 1.1.2004 do 30.6.2004. Praxe okresních a krajských soudů 
od 1.1.2004 do 30.6.2004. Protokolace ve zjednodušeném řízení, protokolace podle 
zvukového záznamu. Změny protokolace podle zákona č. 283/2004 Sb. Závěr a 
návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

001083 - ANAL 035428 

VRCHA, Pavel 

Správce dědictví.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 10, s. 16 - 19.  

 Legislativní proces, jehož předmětem se stal institut správce dědictví. Stávající 
úprava, návrh nové právní úpravy a důvody k jejímu přijetí. Dědictví dle zůstavitele, 
ustanovení dědictví soudem, výkon správce dědictví, změny institutu prokury a 
smlouvy o běžném účtu. Důvody nepřijetí návrhu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001129 - ANAL 035104 

BAŠTECKÝ, Jaroslav 

K problematice hodnocení trvalých následků úrazů z pohledu psychiatra 

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 11-12, s. 51 - 52, 1 tab., lit. 2. 

 Návaznost na článek otištěný v předchozím čísle 10. K hodnocení ztížení 
společenského uplatnění v důsledku trvalých následků na psychice po úrazu nebo 
nemoci z povolání. Pojistné plnění po zrušení vyhlášky MF ČSR č. 55/1979 Sb., ke  
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kterému došlo v roce 1992. Praxe České pojišťovny. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001128 - ANAL 035103 

BAUDYŠ, Petr 

K povaze právních vztahů k nemovitostem v České republice.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 11-12, s. 41 - 50.  

 Pojem nemovitost, zásada právního oddělení staveb od pozemků. Vlastnictví půdy. 
Povaha vlastnictví a smluvní převody, platnost smlouvy. Zánik věcného práva k věci 
cizí. Holdingové pohledávky. Právní vztahy k nemovitostem při porovnání s jinými 
státy, zejména s Německem. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001122 - ANAL 035097 

ČERNÝ, Michal 

Nová právní úprava proti nevyžádaným elektronickým (spamovým) zprávám  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 10, s. 6 - 11, lit. 7.  

 Oblast právní regulace šíření elektronických sdělení (reklam). Ze zákona č. 480/2004 
Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů - 
ZNSIS. Dřívější stav a podstata nové úpravy. Riziko obcházení ZNSIS a jeho 
dozorování. Regulace nevyžádaných emailových zpráv v USA. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001125 - ANAL 035100 

HRACHOVEC, Petr 

Dovolání v trestních věcech třetím rokem.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 11-12, s. 12 - 24.  

 Tříleté zkušenosti z praxe uplatňování institutu dovolání podle novely trestního řádu 
(zákona č. 265/2001 Sb.). Otázky rozsahu dovolání. Podávání dovolání jen 
prostřednictvím obhájce. Důvody a náležitosti dovolání. Poznámky k uplatňování 
dovolání. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001130 - ANAL 035105 

JIROUSEK, Filip 

Regulace poskytování svobodných profesních služeb - služby právní (advokáti).  
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In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 11-12, s. 102 - 113, lit. 16.  

 Ke Strategii vnitřního trhu služeb jako klíčové součásti programu Evropské rady, 
přijatého v březnu 2000 v Lisabonu. Ze závěrů studie IHS ve Vídni k regulaci 
profesionálních služeb v rámci EU, včetně právních služeb. Hlavní oblasti regulace. 
Diskuze a ohlasy na plánovaná opatření. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

001123 - ANAL 035098 

ONDREJOVÁ, Dana 

Nad některými aktuálními projevy srovnávací reklamy v České republice 

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 10, s. 13 - 15.  

 Obecný zákaz srovnávací reklamy (par. 44 odst. 2 písm. g) obchodního zákoníku. 
Příklady srovnávací reklamy v ČR. Nosiče srovnávací reklamy. Reklama typu 
nekalosoutěžního parazitování na pověsti. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001126 - ANAL 035101 

TULÁČEK, Jan 

Porušení autorského práva a plagiát.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 11-12, s. 24 - 31.  

 Termín plagiát, plagiáty kompletní a částečné. Vymezení pojmu. Problém totožnosti 
nebo podobnosti díla. Ustanovení par. 40 autorského zákona (č. 121/2000 Sb.). 
Žaloby a jejich směřování. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001124 - ANAL 035099 

VANTUCH, Pavel 

Předcházení praní špinavých peněz a povinnost ohlašovat podezřelé obchody.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 10, s. 18 - 25.  

 Novelizace zákonem č. 284/2004 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. Komentář. Nový pojem 
povinné osoby a povinnost identifikace. Povinnost kontrolovat a obnovovat 
identifikační údaje po dobu trvání smlouvy a oznamovací povinnost. Odložení splnění 
příkazu, povinnosti povinných osob, změny dalších zákonů. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001127 - ANAL 035102 

VANTUCH, Pavel 

Výpověď obviněného, jeho vyjádření k obvinění a přerušování výslechu. 
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In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 11-12, s. 31 - 41.  

 Změny v přípravném řízení a v řízení před soudem v důsledku novely provedené 
zákonem č. 265/2001 Sb. Pravidla pro vedení výslechu. Doznání a výslech 
obviněného, pocit viny. Spory vyslýchajícího s vyslýchaným. Výslechová místnost a  
optimální podmínky pro výslech. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001119 - ANAL 034238 

VYKLICKÝ, Jan 

Honor est praemium virtutis aneb Etika soudcovského jednání.  

In: Soudce. - 6, 2004, č. 11, s. 3 - 16.  

 Smysl etického jednání soudce - pojmy a česká realita. Příklady etických kodexů a 
mravní odkaz etických úvah (Itálie, Holandsko, USA). Bangalorský (Evropský) 
kodex. Shrnutí a doporučené teze.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 

001050 - ANAL 034448 

KRÖBER, Hans-Ludwig 

Psychiatrische Aspekte der Sicherungsverwahrung [Psychiatrické aspekty 
preventivního zadržení v ústavu].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und  Strafrechtsreform. - 87, 2004, č. 3-4, s. 261 - 
272, 3 tab., lit. 49.  

 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu z 25.2.2004 hodnotí preventivní zadržení 
postižených osob příznivě. Spoléhá se na hodnověrnost psychiatrických dobrozdání. 
Je na psychiatrovi, aby rozhodl, zda odsouzená osoba má sklon k závažným trestným 
činům. Studie zkoumá některé typické problémy soudních psychiatrických posudků u 
obžalovaných, kterým po vykonání trestu hrozí preventivní zadržení v ústavu. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

001147 - ANAL 035450 

NEŠPOR, Karel 

Když je hráčem vaše dítě : Výňatek z publikace "Jak překonat problém s hazardní 
hrou", Praha 1996.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, listopad, s. 19 - 21.  
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Patologické hráčství dětí a mladistvých a jeho potlačování v rodině. Zásady, podle 
nichž by rodiče měli postupovat a čemu by se měli vyhnout v případě, že jejich dítě se 
stává nebo již je patologickým hráčem. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001146 - ANAL 035449 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 

Pacienti léčení pro návykové nemoci v Psychiatrické léčebně Bohnice v letech 1994 - 
2003.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, listopad, s. 15 - 17, 3 
tab.  

 V letch 1994 - 2003 došlo k vzestupu počtu závislých na návykových látkách (drogy, 
alkohol) a počtu patologických hráčů. Statistické výsledky výzkumu této populace. 
Jediná diagnostikovaná kategorie zaznamenávající pokles byly psychotické poruchy 
způsobené alkoholem. Sama léčba alkoholismu však zaznamenala naopak pronikavý 
růst. Údaje z těchto statistik však nemohou nahradit data z normální populace a 
neposkytují tak jednoznačný obraz celkové situace. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001093 - ANAL 034231 

PÖTHE, Petr 

Vnitřní hranice dětských zločinců.  

In: Psychologie Dnes. - 10, 2004, č. 11, s. 17 - 19.  

 Pohled psychiatra a psychoterapeuta pro děti a dospělé na kriminalitu dětí. Faktory, 
podílející se na vzniku morálního chování (přijetí rodičovských zákazů a schopnost 
vcítění se do druhých - tzv. mentalizace). Nutnost bezpečné vazby mezi matkou a 
dítětem. Hlavní rys emoční regulace dítěte, překážky mentalizace. Rizikové faktory v 
rozvoji empatie. Význam speciálních ústavů pro mladé delikventy a malé vrahy.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

001148 - ANAL 035451 

Psychická deprivace u dětí.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, listopad, s. 25 - 27.  

 Psychická deprivace je vážné narušení psychického vývoje.. Může se projevit v celé 
struktuře osobnosti, v chování, v sociálním začlenění a v celé životní orientaci. 
Definování psychické deprivace, její hlavní příčiny. Příznaky psychické deprivace a 
její projevy. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

 

 32



ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

001029 - ANAL 035084 

BERTOMEN, Lindsey 

Giving firearms training a boost [Zdokonalování střeleckého výcviku]. 

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 8, s. 60 - 68, 4 obr.  

 Výcvik ve střelbě pomocí laserových simulátorů. Z testování simulátorů s novou 
technologií z produkce AIS, IES, FATS. Např. IES Range 3000 XP4 simuluje střelbu 
s osvětlením cíle a zásahy registruje i ze značných úhlů (téměř neomezuje pohyb 
střelce). Možnost použití i automatických, méně letálních nebo neletálních zbraní 
(prostředků). Interaktivní výcvik se značným výběrem situací. AIS PRISim využívá k 
výcviku v pohotovosti střelby, rozhodování a taktice střelby videosimulace. Možnost 
trénovat s vlastní služební zbraní. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001058 - ANAL 033779 

KLOZÍK, Pavel 

Mauser M2.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 8, s. 10 - 11, 9 obr., 1 tab..  

 Popis samonabíjecí služební pistole Mauser M2. Ovládací prvky. Hodnocení. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

001059 - ANAL 033780 

KLOZÍK, Pavel 

Jericho 945 FS.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 8, s. 9, 2 obr., 1 tab.  

 Popis a test služební a ochranné pistole ráže 9mm. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

001060 - ANAL 033781 

KLOZÍK, Pavel 

SIG-Sauer 245.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 7, s. 12 - 13, 5 obr., 1 tab.  
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 Nová samonabíjecí pistole ráže 45. Popis, test, hodnocení. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

001070 - ANAL 033786 

KNEUBUEHL, Beat 

Balistická ochrana : 6. část.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 6, s. 44 - 45, 3 tab.  

 Pokračování z č. 5/2004. Zabývá se technikou provedení zkušebních testů. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

001071 - ANAL 033787 

KNEUBUEHL, Beat 

Balistická ochrana : 7. část.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 7, s. 44 - 45, 2 grafy, 1 tab., 1 obr.  

 Pokračování z č. 6/2004. Rozptyl testovací rychlosti. Použití rozhodovacích kriterií. 
Úsek pro zklidnění střely. Normovaná testovací dálka střelby. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

001072 - ANAL 033788 

KNEUBUEHL, Beat 

Balistická ochrana : 8. část.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 8, s. 44 - 45, 2 obr.  

 Pokračování z č. 7/2004. Závislost dráhy střely v homogenním cíli na úhlu dopadu. 
Příprava zkušebního objektu před teste. Ranivý účinek při zadržení střely. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

001073 - ANAL 033789 

KNEUBUEHL, Beat 

Balistická ochrana : 9. část.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 9, s. 44 - 45, 1 tab.  

 Pokračování z č. 8/2004. Závěr seriálu. Nejdůležitější normy a směrnice používané v 
různých zemích. Normy pro balistické ochranné konstrukce. Závěr. 

CZ - cze: PA: bš/2004 
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001062 - ANAL 033783 

LIŠKA, Přemysl 

Nejlépe jsou pouzdra s pojistkou.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 8, s. 20 - 21.  

 Nabídka, zkušenosti, představy a hodnocení pouzder majitelem firmy Milec Sport, 
která se účastnila výběrového řízení na pouzdra pro Policii ČR. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

001076 - ANAL 033792 

ŠOUREK, Vladimír 

Výzbroj IRA a dalších organizací v Severním Irsku.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 6, s. 40 - 41, 5 obr.  

 Jaké zbraně používá IRA, jejich původ, zdrojem dat se staly informace o zabavených 
zbraních. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

001021 - ANAL 035402 

BLAŽEK, Petr 

Pozor na kyberprostor.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 39, s. 36 - 39, 2 obr., 1 tab., 1 text. příl.  

 Rizika neopatrného pohybu po internetu a reálnost ohrožení zneužitím informací v 
případě soukromých počítačů - sběr informací a zneužití počítače ke kriminální 
činnosti bez vědomí jeho majitele. Možnost obrany, hlavní rizika a hlavní 
bezpečnostní zásady. V příloze jsou charakterizovány typy tzv. počítačové havěti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001022 - ANAL 035403 

JIROVSKÝ, Václav - BLAŽEK, Petr 

Ani nevíme, co všechno nám hrozí.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 39, s. 40 - 41.  

 Rozhovor s odborníkem na počítačovou bezpečnost. Internet a nebezpečí 
počítačového útoku. Rizika "počítačové války", na niž se vojenské struktury 
připravují již delší dobu a které účinnost svých "zbraní" prověřují právě 
prostřednictvím internetu. Zneužití informací je pak nejčastějším problém domácích  
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počítačů (krádež identity, vykrádání kont apod.).Základní zásady počítačové 
bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001103 - ANAL 035442 

Dobrá zpráva českým manažerům: ochrana dat je řiditelná.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 46, příl. Ochrana dat a informací, s. 2 - 4, 4 schémata.  

 Nejvíce bezpečnostních incidentů v oblasti informačních systémů je způsobeno 
vlastními pracovníky konkrétní firmy. Řízení informační bezpečnosti, bezpečnostní 
standardy. Typické nedostatky řízení informační bezpečnosti (podrobněji standard BS 
7799). Certifikace ISMS (Systém řízení bezpečnosti informací). 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001104 - ANAL 035443 

Systémy správy identity a řízení přístupu.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 46, příl. Ochrana dat a informací, s. 5 - 7.  

 Progresivní nárůst objemu informací zpracovávaných a poskytovaných informačními 
systémy. Omezování a ztráta soukromí vyvolává potřebu vytváření organizačních 
pravidel a technických prostředků pro zabezpečení přístupů k důvěrným datům. Obor 
"správa identity", jeho cíle a úkoly. Řízení přístupu, metody identifikace a 
autentizace. Situace v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001105 - ANAL 035444 

Štvanice na data nemá slitování s nikým.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 46, příl. Ochrana dat a informací, s. 7 - 8.  

 Negativní dopady prudkého rozmachu internetu - především rychlé a snadné šíření 
škodlivých kódů, vykrádání dat apod. Největším nebezpečím a bezpečnostním 
rizikem je lidský faktor. Nutná bezpečnostní opatření a systémy ochrany dat a 
informací. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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001100 - ANAL 035439 

BARŠOVÁ, Andrea - BARŠA, Pavel 

Kdo a proč nemá rád Židy a Izrael : Evropská a česká zpráva o projevech 
antisemitismu se liší v definici tohoto fenoménu.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 10, s. 16 - 17.  

 Nárůst projevů antisemitismu od roku 2000, kdy vypukla druhá Intifáda. Dvě 
základní pojetí současného antisemitismu. Protižidovské útoky v zemích EU. 
Antisemitismus v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001032 - ANAL 035410 

FRIČ, Pavol - POTŮČEK, Martin 

Model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu.  

In: Sociologický časopis. - 40, 2004, č. 4, s. 415 - 431, 1 schéma, lit. s. 429 - 431.  

 Teoretický rámec empiricko-výzkumné práce CESE (Centrum pro sociální a 
ekonomické strategie) při Fakultě sociálních věd UK. Těžištěm je zkoumání scénářů 
budoucího vývoje české společnosti. V první části článku jsou nastíněna teoretická a 
metodologická východiska a v druhé části se autoři zabývají přístupem k modelovému 
uchopení vývoje české společnosti v konfrontaci s globálním kontextem, upozorňují 
na spor o vývojovou orientaci české společnosti, jak je předkládán veřejným míněním 
a politickou scénou. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001097 - ANAL 035436 

GOLDHAGEN, Daniel Jonah 

Globalizace a antisemitismus.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 10, s. 4 - 5.  

 Stručná charakteristika hlavních etap vývoje antisemitismu. Současné podoby 
antisemitismu v jeho globalizované podobě. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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001096 - ANAL 035435 

KALVACH, Zdeněk 

Antisemitismus jako definice nenávisti.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 10, s. 6 - 8, lit. 9.  

 Výklad pojmu antisemitismus a jeho vývoj. Pojetí židovství a jeho základní 
typologie. Vyhraňování antisemitismu. Antisemitismus náboženský, rasistický, resp. 
biologický a národnostní. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

01078 - ANAL 033794 

KRULÍK, Oldřich 

Politický systém EU. Specifika voleb do evropského parlamentu : 1. část.  

In: Střední Evropa. - 20, 2004, č. 120, s. 12 - 27, 3 tab.  

Jak probíhají volby do Evropského parlamentu. Role marginálních stran ve volbách 
do Evropského parlamentu. Vliv volební účasti/neúčasti. Frakce Evropského 
parlamentu. Odpovědnost poslance Evropského parlamentu. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

001099 - ANAL 035438 

PAVLÁT, Leo 

Staronový antisemitismus.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 10, s. 12 - 13.  

 Současná podoba antisemitismu a antisionismu, která čerpá z dřívějších zdrojů 
náboženských i politických ideologií a přidává k nim antiglobalismus. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001098 - ANAL 035437 

POJAR, Miloš 

Židé a muslimové: nesnadné soužití : Od Proroka Muhammada po Osmanskou říši.  

In: Mezinárodní politika. - 28, 2004, č. 10, s. 8 - 12, lit. 16.  

 Vztah Židů a muslimů jak se postupně vyvíjel od samých počátků vzniku islámu až 
po postupný rozklad Osmanské říše. Důsledky pro současnost. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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001033 - ANAL 035411 

VESELÝ, Arnošt 

Společnost vědění jako teoretický koncept.  

In: Sociologický časopis. - 40, 2004, č. 4, s. 433 - 446, 1 tab., lit. s. 445 - 446.  

 Společnost vědění je jeden z hlavních teoretických proudů současných 
modernizačních teorií. Tento koncept je často transformován do praktické veřejné 
politiky a je základem řady strategických dokumentů. Nutnost kritické reflexe. 
Základní idea konceptu společnosti vědění, její ideoví předchůdci a současná 
redefinice společnosti vědění. Od společnosti vědění ke společnosti intenzivních 
vědomostních procesů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 


