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ALKOHOL, DROGY 
 

001276 - ANAL 035816 

DERÉ, Michal 

Nové studie o škodlivých účincích marihuany.  

In: Závislosti a my. - 2004, listopad, s. 6 - 7.  

 Studie o škodlivosti drog. Negativní projevy při zneužívání drog. Kouření marihuany 
a její vliv na zdraví. Zhoršená schopnost řídit motorové vozidlo pod vlivem konopí. 
Zneužívání drog konopí se pojí se zneužíváním jiných psychoaktivních látek. Závažná 
sociální rizika. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001258 - ANAL 035398 

DOUBRAVA, Lukáš 

Protidrogová politika vlády se ani za Grosse nemění.  

In: Učitelské noviny. - 107, 2004, č. 41, s. 12 - 13, 2 obr.  

 Harmonizace protidrogové politiky a prosazování směru, který je zaměřený spíše na 
prevenci a snižování zdravotních a sociálních rizik než na represi v užívání ilegálních 
drog. Prevalenční odhad problémového užívání podle krajů z roku 2002. Celoživotní 
prevalence v obecné populaci podle věku a drogy. Kompetence v rámci protidrogové 
scény. Protidrogová pravidla a legislativa. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001196 - ANAL 035359 

KOVÁŘOVÁ, M. - DÓCI, I. 

Fajčenie nikotínu a fyzická aktivita poslucháčov lekárskej fakulty v 

Košiciach.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 3, s. 131 – 143, 1 graf, 4 tab., lit. 
32.  

 Problematika kouření u vysokoškolských studentů. Výzkum, který sledoval vztahy 
mezi kouřením tabáku a tělesnou aktivitou studentů studujících na Lékařské fakultě 
UPJŠ v Košicích. Zkoumaný soubor představoval 1104 posluchačů. Krátký přehled 
zahraniční a slovenské literatury. Výsledky výzkumu. Diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2004 
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001198 - ANAL 035361 

NEŠPOR, Karel 

Alkoholové "okénko" v širších souvislostech.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 3, s. 159 - 163, lit. 7.  

 Alkoholové okénko je alkoholem způsobenou mezerou v paměti (amnézií) na 
události, jichž se člověk aktivně účastnil. Dělení alkoholového okénka. Alkoholové 
okénko v populaci závislých. Následky dlouhodobého zneužívání alkoholu. 
Zotavování mozku u osob zneužívajících alkohol. Závěr. 

SLK - cze: PA: ká/2004 

 

001316 - ANAL 035491 

Nichtraucher werden : Aktion GdP [Buďme nekuřáky. Akce policejních odborů]. In: 
Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 11, s. 6 - 16.  

 Série článků, rozhovorů a poznámek na téma kuřáctví tabáku, vzniku závislosti na 
tabáku, zdravotních rizicích a ekonomických škodách. Prevence a léčba závislosti. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

001197 - ANAL 035360 

NIEPLOVÁ, Z. - HERETIK, A. 

Výskum placebo efektu pri jednorazovom užití alkoholu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 3, s. 145 - 157, 1 graf, 3 tab., lit. 
28.  

 Experiment s jednorázovým požitím alkoholu se zúčastnilo 43 studentů, 35 žen a 8 
mužů. Soubor byl rozdělen do dvou skupin. Materiál a metodika. Pojem placebo. 
Psychologické teorie, která vysvětluje mechanismus placebo efektu. Výsledky, 
diskuse a závěry. 

SLK - sla: PA: ká/2004 

 

001200 - ANAL 035363 

NOVOTNÝ, V. - KOLIBÁŠ, E. - OLOSOVÁ, Z. 

Alkoholická halucinóza - zabudnutá psychická porucha? 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 3, s. 165 - 174, 1 graf, 2 tab., lit. 
16.  

 Problematika alkoholické halucinózy. Společenské změny, změny v postojích a v 
podmínkách medicínské praxe mají nepříznivý dopad v oblasti péče závislých na 
alkoholu a jiných návykových látkách. Nedostatečná koordinace činností jednotlivých 
typů zařízeních při léčbě a doléčování pacientů s alkoholovou závislostí. Kasuistika ze 
znalecké činnosti. Závěry. 

SLK - sla: PA: ká/2004 
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001219 - ANAL 035376 

Povzbuzující prostředky.  

In: 100 + 1 ZZ. - 41, 2004, č. 23, s. 10 - 11, 4 obr.  

 Psychický doping. Léky k povzbuzení mentálního výkonu. Stále po nich sahají 
studenti a školní děti, často pod lékařským dohledem. Historie psychického dopingu. 
Syntetické látky umožňují účinně ovlivňovat řadu mozkových funkcí, spánek, city, 
chuť k jídlu, libido, výkon paměti nebo pozornost. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001317 - ANAL 035492 

PÖTSCHKE-LANGER, Martina 

Auch drei Zigaretten pro Tag schaden [Už tři cigarety denně škodí] ; Das Gespräch 
führt: Marion Tetzner.  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 11, s. 7 - 8, 10.  

 Rostoucí počet kuřáků mezi mládeží a dokonce i mezi dětmi. Vlivy masivní reklamy 
tabákových koncernů, včetně filmů, krimiseriálů a televize. Škodlivé a návykové 
látky, které tabákové výrobky obsahují, jejich účinek na vytvoření zdravotních rizik a 
vyvolání některých nemocí. Účinky tzv. pasivního kouření. Vytváření závislosti, mýty 
o neškodlivosti některých tabákových výrobků. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

001278 - ANAL 035818 

Problémoví uživatelé drog.  

In: Závislosti a my. - 2004, listopad, s. 29 - 31, 4 tab.  

 Údaje o problémových uživatelích drog. Souhrnné údaje o počtech u drog v Praze 
podle věku, pohlaví. Problémoví uživatelé drog - žadatelé o léčbu v Praze ve 2. 
čtvrtletí 2004. Problémoví uživatelé drog podle způsobu aplikace. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001292 - ANAL 034473 

ROSPABÉ, Philippe 

Cannabis et schizophrénie [Cannabis a schizofrenie].  

In: Civique. - 2004, č. 140, s. 40 - 41, 1 obr.  

 Studie vydaná Národním institutem pro zdraví a lékařský výzkum (Inserm) vyvolala 
diskusi o současném stavu drogové kriminality ve Francii. Počet mladých uživatelů 
cannabisu se v posledních deseti letech ztrojnásobil. Stručný popis schizofrenických 
symptomů a dalších následků na lidský organismus. 

FR - fre: PA: jv/2004 
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001158 - ANAL 035457 

RŮŽIČKA, Josef 

Výcvik drogových specialistů po česku : Vysoká škola psovodů - 24.  

In: Pes, přítel člověka. - 49, 2004, č. 12, s. 26 - 27, 4 obr.  

 Význam psů pro vyhledávání drog. Základní zásady výcviku českých služebních psů, 
určených k vyhledávání drog. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001236 - ANAL 035390 

SVOBODOVÁ, Kateřina - LUDVÍKOVÁ, Veronika 

Lži, Češi a alkohol. In: Týden. - 11, 2004, č. 45, s. 38 - 39, 3 obr., 2 tab.  

 Konzumace alkoholu v České republice. Statistiky spotřeby alkoholu na osobu a rok 
pomíjí pivní turistiku a polistopadové otevření hranic pro západní turisty. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001199 - ANAL 035362 

TURČEK, K. 

Mobilománie - ďalší návyk? 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 3, s. 175 - 177, lit. 1.  

 Nadměrné používání mobilních telefonů. Zamyšlení nad možnými vlivy mobilních 
telefonů na psychiku jednotlivců. Zvážení role mobilních telefonů. 

SLK - sla: PA: ká/2004  

 

001201 - ANAL 035364 

VANĚČEK, M. 

Drogové subkultury.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 3, s. 179 - 188 

 Charakteristika subkultury "punk": Historie. Historie poutníků New Age - Nový věk. 
Stoupenci New Age. Stoupenci archaických směrů. Šamanismus. Moderní 
primitivismus. Futuristické technologie. Počátky Acid House. Hudba Acid House. 

SLK - cze: PA: ká/2004 
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001327 - ANAL 035833 

DUŘIŠ, Pavel 

Návykové látky a policie.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 4, s. 38 - 39.  

 Problematika návykových látek z pohledu možností orientačního zkoumání 
přítomnosti těchto látek v těle, a to dle platné právní úpravy. Návykové látky v rámci 
pracovního poměru resp. služebního poměru. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001344 - ANAL 035500 

MRAVČÍK, Viktor 

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2003 : Souhrn výroční zprávy.  

In: Zaostřeno na drogy. - 2, 2004, č. 6, s. 1 - 12, 8 tab., 9 grafů, 6 mp, lit. 18.  

 Ve srovnání s rokem 2002 nedošlo v roce 2003 k žádným zásadním změnám 
hlavních ukazatelů drogové situace, ani k zásadním změnám v oblasti systému 
protidrogové politiky či legislativy a pokračoval i trend rozdílného vývoje mezi 
problémovým užíváním drogy a experimentálním, resp. rekreačním užíváním. 
Organizace protidrogové politiky. Míra užívání drog. Důsledky užívání drog: žádosti 
o léčbu, drogová úmrtí a mortalita uživatelů drog, infekce spojené s užíváním drog, 
řízení motorových vozidel a drogy. Prevence a léčba (primární prevence, harm 
reduction, léčba a doléčování). Prosazování práva, dostupnost drog. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001345 - ANAL 034477 

RICHTER, Matthias 

Früh übt sich : Der Konsum psychoaktiver Substanzen bei Jugendlichen im 
europäischen Vergleich [Mladí začínají brzy. Konzum psychoaktivních látek u 
mladistvých v evropském srovnání].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 16, 2004, č. 3, s. 112 - 114, 1 tab., lit. 1.  

 Výzkumné týmy téměř všech evropských zemí vypracovaly letos již pošesté studii 
"Zdravotní chování školních dětí" (HBSC). Tento výzkumný úkol organizuje Světová 
zdravotnická organizace, Regionální úřad pro Evropu. Průzkum byl proveden celkem 
u 160.000 dětí ve věku od 11 do 15 let. Z výsledků vyplývá, že konzumace 
tabákových výrobků, alkoholu a drog stále stoupá. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

 6



001336 - ANAL 034475 

SEVIGNY, Eric L. - CAULKINS, Jonathan P. 

Kingpins or Mules : An Analysis of Drug Offenders Incarcerated in Federal and State 
Prisons [Šéfové nebo podřízení. Osoby uvězněné za překupnictví drog ve federálních 
a státních věznicích. Analýza současného stavu].  

In: Criminology and Public Policy. - 3, 2004, č. 3, s. 401 - 434, 1 obr., 5 tab., 2 grafy, 
lit. 37.  

 V rámci boje proti drogám byla zkoumána míra zavinění a délka uvěznění u osob, 
které byly v souvislosti s drogami uvězněny. U každého jedince bylo bráno v úvahu, 
jakou roli sehrál v organizovaném překupnictví drog, o jaký druh drogy se jednalo, 
jeho předchozí trestná činnost apod. Uvažuje se též o změnách v trestní politice pro 
tento druh kriminality. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

001318 - ANAL 035493 

Tabakbedigte Krankenheitshäuftigkeit und Sterblichkeitsrate [Nejčastější nemoci 
způsobené tabákem a odhad úmrtnosti].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 11, s. 10 - 11, 1 obr., 1 graf.  

 Pravidelné kouření tabákových výrobků je příčinou řady nemocí a u dalších zhoršuje 
jejich průběh. Přináší velká zdravotní rizika včetně kratší doby života. Nebezpečné je 
zejména kouření žen v těhotenství, které ohrožuje nejen matku, ale i plod. Rizika tzv. 
pasivního kouření. Převzato z: Gesundheit fördern – Tabakkonsum verringen: 
Handlungsempfhlungen für eine wirksame Tabakkontrollpolitik in Deutschland, 
deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg 2002. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

001334 - ANAL 035840 

TÄUBNER, Vladimír 

Poznatky z výzkumu postojů mládeže k nealkoholové toxikomanii.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 4, s. 15 - 30, 32 tab.  

 Poznatky z výzkumu postojů mládeže k nealkoholové toxikomanii, která byla 
nalezena v archivu a je uvedena v plném znění bez úprav nebo oprav. Příčiny 
nealkoholové toxikomanie. Výzkumy a jeho některé výsledky. Cíle, metodika 
výzkumu a charakteristika vzorku. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 7



001329 - ANAL 035835 

VANĚČEK, Miloš 

Prevalence a incidence léčených uživatelů drog a kategorizace drog -1. pololetí 2004.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 4, s. 40 - 44, lit. 1.  

 V průběhu 2.čtvrtletí 2004 bylo evidováno celkem 1210 nových léčených uživatelů 
drog. Geografická distribuce. Věková distribuce. Způsob aplikace. Kombinace drog. 
Intoxikace v souvislosti s užitím drogy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001330 - ANAL 035836 

VANĚČEK, Miloš 

Rostlinné drogy.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 4, s. 45 - 46, 5 obr.  

 Rostlinné produkty ovlivňující psychiku. Obtížné dávkování těchto drog vyvolává u 
uživatelů řadu nepříznivých účinků a nezřídka vede k intoxikaci uživatele. Peyotl: 
Historie, botanický popis,  způsoby užití. Muchomůrka červená: Historie, botanický 
popis a rozšíření. Psylocibinové houby: Historie omamných hub, botanický popis, 
účinky a způsob užití. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001331 - ANAL 035837 

VENCOVSKÝ, Eugen 

Současný stav opiátové toxikomanie v ČSR.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 4, s. 47 - 49.  

Akce: Současný stav opiátové toxikomanie v ČSR [kongres]. Lázně Jeseník (ČR), 
07.09.1959-11.09.1959.  

 Současný stav opiátové toxikomanie v ČSR byl přednesen na 1. československém 
kongresu s mezinárodní účastí v Lázních Jeseník, konaném ve dnech 7.-11.9.1959. 
Používání omamných látek k účelům toxikomanickým. Boj proti zneužívání 
omamných látek pro účely toxikomanické. Dohled a kontrola nad hospodařením s 
omamnými látkami. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

001164 - ANAL 034465 

BERTHEL, Ralph 

Immer jünger, immer schlimmer? : ugendkriminalität in Deutschland [Čím mladší, 
tím horší? Kriminalita mládeže v Německu].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 11, s. 686 - 697, 2 obr., 4 grafy, lit. 26.  

 Současný stav kriminality mládeže v Německu. Nedostatečné údaje ve statistice. 
Mládež jako oběť kriminality. Kriminalita mladých cizinců v Německu. Násilí ve 
školách. Možnosti prevence kriminality, např. spolupráce mládeže s policií. Role 
sdělovacích prostředků. Závěr a perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

001282 - ANAL 035821 

BEZOUŠKOVÁ, Alice 

Násilí proti bezdomovcům.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 13, 2004, č. 2, s. 27.  

 V dubnu 2004 se konala konference International Network of Stret papers v 
Glasgowe (INSP). INSP je mezinárodní síť sdružující národní organizaci, které 
vydávají časopis The Big Issue - Nový prostor. Poznatky z konference. Trestné činy 
páchané z nenávisti na bezdomovcích. Nápady na řešení, jak zvýšit informovanost 
bezdomovců, o tom, jak se nestat obětí napadení a co dělat v případě napadení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001165 - ANAL 034466 

FEHN, Bernd Josef 

Ausländerrecht und Terrorismusbekämpfung [Cizinecké právo a potírání terorismu].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 11, s. 709 - 711, lit. 6.  

 Nové zákony, které umožňují odmítnout víza cizincům, nebo nevyhovět jejich 
žádosti o prodloužení pobytu v SRN. Kdy je možno tyto zákony použít a kdy nikoliv. 
Účinnost nových zákonů v boji proti terorismu. Sporné případy. Navrhované změny 
zákonů. 

BRD - ger: PA: jv/2004 
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001235 - ANAL 035389 

KABELÁČOVÁ, Lenka 

Dítě vrahem? Nic nového.  

In: Týden. - 11, 2004, č. 45, s. 24 - 25, 1 graf.  

 Vraždy mladých pachatelů. Statistika počtu vražd spáchaných dětmi. Kazuistiky. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001268 - ANAL 035808 

MUDRANINCOVÁ, Monika 

Jsem náročná perfekcionistka. In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 13, 2004, č. 3, s. 
12 - 13, 2 obr. 

 Přiblížení práce občanského sdružení Bílého kruhu bezpečí. Dobrovolní poradci. 
Praktický kodex. Týmová práce. Řízení kolektivu dobrovolníků. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001224 - ANAL 035380 

NĚMEC, Miroslav 

Organizační struktura vietnamských zločineckých gangů působících v České 
republice a hlavní druhy jimi páchané kriminality.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 11, příloha, lit. 13.  

 Třístupňová struktura vietnamských zločineckých gangů. Pouliční gangy. Hlavní 
oblast páchané kriminality vietnamské komunity. Hospodářské trestné činy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

001256 - ANAL 034469 

REHDER, U. - NUHN-NABER, C. - EITZMANN, G. - GRIEPENBURG, H. - 
PERN, R. 

Behandlungsindikationen bei Sexualstraftätern [Možnosti terapie u pachatelů sexuální 
kriminality].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 87, 2004, č. 5, s. 371 - 
385, 6 tab., lit. 48.  

 Bylo provedeno psychologické vyšetření u 100 odsouzených pachatelů sexuální 
kriminality. Přitom byly vyhodnoceny všechny osobní údaje těchto osob. Výsledky 
byly vyhodnoceny podle typu osobnosti a druhu spáchaných deliktů. Z výsledků 
vyplynulo, že prognostické možnosti psychologických testů rozhodně nejsou 
vyčerpány a zasloužily by si všeobecně větší pozornost. 

BRD - ger: PA: jv/2004 
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001168 - ANAL 034467 

Le secrétariat d'Etat aux Droits des victimes [Státní sekretariát pro práva obětí].  

In: Civique. - 2004, č. 139, s. 44, 1 obr.  

 Program nově vzniklého státního sekretariátu se neomezuje jen na práva obětí 
trestných činů, ale zahrnuje i práva občanů poškozených přírodními katastrofami. 
Prvním předpokladem úspěchu je řádná registrace všech obětí. To se však ve Francii, 
v porovnání např. s Anglií, provádí nedůsledně. Oběti často neznají svá práva, nebo 
dokonce ani své povinnosti. Je nutno zavést nový systém spolupráce mezi policejními 
a soudními orgány. Dalším problémem je resocializace obětí. Z psychologického 
hlediska to znamená oběti rehabilitovat, nevytvářet pro ně jakýsi "statut oběti", který 
ostatní lidi často popuzuje a zneklidňuje. 

FR - fre: PA: jv/2004 

 

001284 - ANAL 035823 

VITOUŠOVÁ, Petra 

Evropské fórum ve Finsku.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 13, 2004, č. 3, s. 14 - 16, 1 obr.  

 Koncem května 2004 se konala 18. mezinárodní konference Evropského fóra pro 
služby obětem v městě Tuusula ve Finsku. Konference se zúčastnilo celkem 29 
delegátů, 10 pozorovatelů a 20 hostů z 22 evropských států. Témata konference. 
Projevy pronásledování. Dvě definice pronásledování. Oběti pronásledování trpí celou 
řadou psychických a fyzických poškození. Nebezpečnost pronásledování. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001231 - ANAL 035385 

VYKOPALOVÁ, Hana 

Násilí, agrese, stres jako fenomény provázející kriminální chování.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 11, příloha.  

 Základní teorie agrese jako východiska pro vysvětlení příčin kriminálního chování. 
Význam anamnézy při hledání příčin násilného chování. Osobnostní rysy a agresivní 
chování. Osobnostní rysy a agresivní chování. Specifické formy agrese. Agresivní 
chování. Specifické formy agrese. Agresivní chování jako specifická forma 
komunikace a sociální interakce. Prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001192 - ANAL 034468 

WALTER, Reinhard - REMSCHMIDT, Helmut 

Die Vorhersage der Delinquenz im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter : 
Ergebnisse einer prospektiven Studie [Prognóza trestné činnosti v dětském, 
mladistvém a dospělém věku. Výsledky prospektivní studie].  
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In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 87, 2004, č. 5, s. 333 - 
352, 5 obr., 2 tab., lit. 195.  

 Prognózy byly provedeny u 256 osob v průměrném věku 22 let. Retrospektivně byla 
zkoumána jejich trestná činnost mezi 14. a 18.rokem věku a pokud možno i 
neregistrovaná trestná činnost před 14.rokem věku. Byly získány informace o jejich 
inteligenci, vzdělání, rodinném prostředí, výchově. Prognózy byly stanoveny 
prospektivně až do 40.roku věku u všech jedinců. Vyhodnocení výsledků a 
jednotlivých faktorů. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

001338 - ANAL 035138 

BABOVIČ, Budimir 

Terrorism and Organised Crime in Western Balkans Countries [Terorismus a 
organizovaný zločin v západobalkánských zemích].  

In: Nauka, bezbednost, policija. - 9, 2004, č. 1, s. 9 - 25, lit. 12. 

 Kriminalita na Balkáně. Podmínky (ekonomické, soc.-politické) pro rozvoj všech 
forem organizované kriminality a terorismu (v Albánii, Bosně a Hercegovině, 
Chorvatsku, Makedonii, Srbsku a Černé Hoře). Společné a rozdíly. Převládající druhy 
organizované kriminality. Propojení org. zločinu a terorismu, hlavní aspekty. 
Problematika potírání v teorii i praxi. 

YU - ser/eng: PA: bv/2004 

 

001335 - ANAL 035841 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 4, s. 31 - 37, lit. 13.  

 Zamyšlení nad delikventními projevy dětí a mládeže v době, kdy se diskutuje nový 
zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. Vývojová kriminologie. Dva 
pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Výzkumy orientované na síť kontroly. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001332 - ANAL 035838 

Dětská zločinnost.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 4, s. 3 - 5.  

 Zpráva UN - Habitat o dětské zločinnosti. Jak stoupá úroveň chudoby po celém světě, 
tak také stoupá počet mladých bezdomovců. Mladí lidé se uchylují do gangů jako k 
prostředkům na přežití a jako do míst, kde mají pocit "náhradní rodiny". Děti na ulici  
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se stávají drogovými kurátory. Zločin a násilí jsou na vzestupu v mnoha částech 
Afriky. Výzkum o mládeži a kriminalitě v Nairobi. V Evropě se v 80tých letech 
zvýšila násilná i nenásilná kriminalita mladistvých. Programy zaměřené na specifické 
potřeby mládeže s cílem prevence zločinnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001346 - ANAL 034478 

FROMMEL, Monika 

Lebenslange Verwahrung angeblich nicht therapierbarer und extrem gefährlicher 
Sexualstraftäter seit 1998 in Deutschland und der Schweiz [Doživotní hospitalizace 
údajně nevyléčitelných a extrémně nebezpečných pachatelů sexuální kriminality od r. 
1998 v Německu a Švýcarsku].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 16, 2004, č. 3, s. 86 - 89, lit. 9.  

 V červenci 2004 vstoupil v platnost nový spolkový zákon o dodatečném ochranném 
zajištění pachatelů sexuální kriminality, který nahradil neefektivní zemské zákony. 
Podobné opatření bylo přijato i ve Švýcarsku. Tomu předcházela řada diskusí a 
ostrých sporů, které i nyní, po vydání zákona, stále probíhají. V Německu chybí 
koncepce řešení pro početnou skupinu narušených, ale ne jednoznačně nepříčetných a 
trestně neodpovědných pachatelů (resp. pachatelů se sníženou příčetností). Chybí také 
ambulantní zajišťovací systém. Stručný popis současné situace ve Švýcarsku. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

001320 - ANAL 035495 

HOLECEK, Rüdiger 

Seit 25 Jahren Expertenwissen in Dienst der GdP gestellt [Před 25 lety GdP přijalo 
odborného znalce] ; Berndt Georg Thamm, Konrad Freiberg.  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 11, s. 24 - 28, 4 obr.  

 Portrét B.G. Thamma, odborného spolupracovníka časopisu Deutsche Polizei a GdP. 
Součástí je obsáhlý rozhovor na téma drogové kriminality a jejího potírání, proměn 
kriminality organizované a její globalizace. Centrem rozhovoru je pak především 
problém terorismu, jeho kořenů a především terorismu islámských fundamentalistů. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

001297 - ANAL 035480 

SCHOLZEN, Reinhard 

Schleierfahdung - die historische Entwicklug : Vom Schengener Abkommen zur 
neuen Fahndungsstrategie [Historický vývoj pátrací strategie "Schleierfahdung" 
(pátrací clona). Od Schengenské dohody k nové strategii pátrání].  
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In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 5, s. 2 - 4, 1 tab.   

 Schengenská dohoda přinesla v rámci volného pohybu osob i snížení počtu 
hraničních kontrol uvnitř schengenského prostoru. Zároveň se tím i otevřel prostor pro 
působení kriminálních osob a skupin. V různých diskusích se proto vynořila otázka 
účinnosti pohraničních kontrol a úlohy hranice (především vnější hranice Schengenu) 
jako "filtru kriminality". V hraničních spolkových zemích Dolní Sasko a Bavorsko 
vznikla nová strategie posílení vnitřní bezpečnosti, která spočívá ve "spuštění opony" 
za níž by neměly pronikat kriminální živly dál do země. Hlavním prostředkem jsou 
systematické a nenadálé kontroly osob a vozidel na klíčových místech jako jsou 
přepravní trasy, dálnice, nádraží, letiště apod. Spolupráce zemské policie a s 
pohraniční stráží a celní správou. První kladné výsledky. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

001340 - ANAL 035139 

TEOFILOVIČ, Nebojša - JELAČIČ, Milenko 

Some Foreign Aspects of Corruption and Money Laundering [Některé zahraničně 
politické aspekty korupce a praní peněz].  

In: Nauka, bezbednost, policija. - 9, 2004, č. 1, s. 27 - 39, lit. 16 

 Korupce a praní peněz jako celosvětově rozšířené negativní jevy ohrožující 
společnost na národní (státní) a mezinárodní úrovni. Narušení sociální superstruktury. 
Příklady, názory a náměty. Globalizace a nelegální obchodní transakce. 

YU - ser/eng: PA: bv/2004 

 

001337 - ANAL 034476 

WELSH, Brandon C. - FARRINGTON, David P. 

Surveillance for Crime Prevention in Public Space : Results and Policy Choices in 
Britain and America [Sledování veřejných prostorů za účelem snížení kriminality. 
Výsledky a perspektivy v Británii a v USA].  

In: Criminology and Public Policy. - 3, 2004, č. 3, s. 497 - 526, 5 tab., lit. 67.  

 Sledování veřejných prostorů může být prováděno pomocí televize s uzavřeným 
obvodem (CCTV, closed-circuit television) nebo pomocí zlepšeného pouličního 
osvětlení. Obě metody se ukázaly být stejně úspěšné, ale ve Velké Británii se 
osvědčily jako efektivnější než v USA. Studie zkoumá příčiny tohoto jevu. 

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

001282 - ANAL 035821 

BEZOUŠKOVÁ, Alice 

Násilí proti bezdomovcům.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 13, 2004, č. 2, s. 27.  

 V dubnu 2004 se konala konference International Network of Stret papers v 
Glasgowe (INSP). INSP je mezinárodní síť sdružující národní organizaci, které 
vydávají časopis The Big Issue - Nový prostor. Poznatky z konference. Trestné činy 
páchané z nenávisti na bezdomovcích. Nápady na řešení, jak zvýšit informovanost 
bezdomovců, o tom, jak se nestat obětí napadení a co dělat v případě napadení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001166 - ANAL 035118 

FREDERICKS, Grant 

Navigating the CCTV evidence stream [Zpracování toku záznamů z kamerových 
systémů CCTV].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 58 -69, 14 obr. 

 Zkušenosti a doporučení forenzních analytiků videozáznamů. 

Zásady pro nákup kvalitní soustavy zařízení pro další práci se záznamy 
monitorovacích kamer CCTV. Doporučován nákup systému nebo většiny zařízení u 
jednoho výrobce a zaškolení přímo u výrobce. Hranice minima technických 
požadavků. Možnosti digitální techniky, zvětšování, korekce, superponace, reverzní 
projekce, vrstvení, apod. Forenzní audio, filtrování a sladění zvukového záznamu s 
obrazovým. Archivace. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001171 - ANAL 035338 

HÁJEK, Pavel 

Tzv. nigerijské dopisy.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 4, s. 39 - 43.  

 Trestná činnost podvodného charakteru "nigerijské dopisy". Jejich podstatou je 
podvodné jednání neznámých subjektů s cílem vylákat nemalé finanční částky od 
českých občanů. Charakteristika nigerijských dopisů. Trestně právní posouzení. 
Postup policejního orgánu. V příloze článku jsou ukázky nigerijských dopisů, ukázka 
internetové poštovní adresy a seznam internetových domén. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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001291 - ANAL 035125 

HANSON, Doug 

Shining light on fingerprints to fibers to fluid [Přisvícení. Od otisků prstů, přes vlákna 
po tekutiny].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 134 - 140, 7 obr.  

 Laboratorní metody zvýraznění a zviditelnění stop zanechaných na místě činu nebo 
na jiných předmětech (např. padělaných). Metody využití osvětlení o různých 
vlnových délkách a úhlech osvitu, zabarvení, fluorescence nebo absorbce, i v 
kombinaci se zvětšením digitálního snímku a zvýšení rozlišení. Až řádově vyšší 
schopnost detekovat latentní stopy. Ukázky metod FLS, FFT, ALS s vysvětlením. 
Další vývoj a využití jiných zdrojů světla (laserového, aj.). 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001244 - ANAL 035124 

HOUCK, Max 

The nature of physical evidence [Vlastnosti a podstata materiálních důkazů].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 124 - 133, 3 obr., tab.  

 Specifika, význam, třídění a vytěžování materiálních důkazů při vyšetřování 
trestného činu a dokazování u soudu. Vlastnosti věcí aj. hmotných nálezů a jejich 
hodnoty pro vyšetřování. Identifikace, třídění a jedinečnost věcí. Význam místa 
nálezu. Souvislosti a celkový kontext. Práce s důkazy, jejich srovnávání a analýza. 
Integrita důkazu. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001173 - ANAL 035340 

JÁNOŠÍK, Jaroslav 

Obhliadka miesta činu z pohľadu kriminalistickej balistiky.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 4, s. 46- 48.  

 Nejčastější nedostatky, ke kterým dochází při ohledání místa trestného činu 
spáchaného se střelnou zbraní. Správné postupy při zajišťování balistických stop. 
Všeobecně platné zásady při vykonávání ohledání místa činu. 

CZ - sla: PA: ká/2004 

 

001163 - ANAL 035117 

KANABLE, Rebecca 

For the record [K záznamu].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 44 - 56, 8 obr. 

 K používání elektronické záznamové techniky při vazebním vyšetřování a výslechu 
podezřelých ze závažné trestné činnosti. Podle průzkumů je použití záznamové audio-  
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a zejména videotechniky všeobecně vítáno. Záznam značně ztěžuje případná nařčení z 
nelegálních praktik vyšetřovatelů a lze doložit skutečnosti uvedené ve výpovědi. 
Ukázky záznamového a monitorovacího zařízení a vybavení výslechových místností. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001257 - ANAL 035397 

Konec krádeží identity? 

In: 100 + 1 ZZ. - 41, 2004, č. 24, s. 56, 1 obr.  

 Problematika hodnověrnosti identifikace pomocí otisků prstů. Otisky prstů slouží k 
odhalení pachatelů již více než sto let. Program firmy Digital Persona. Fungování 
tohoto programu. Nabízí se však otázka, zda můžeme otiskům prstů svěřit manipulaci 
s penězi ve chvíli, když jsou zpochybňovány v soudní praxi. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001222 - ANAL 035466 

KUIP, Anton 

Einfach unverwechselbar : Biometrische Methoden und ihre Einsatzmöglichkeiten 
[Jednoduše nezaměnitelné. Biometrické metody a možnosti jejich využití].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 26, 2004, č. 10, s. 22 - 24, 3 obr.  

 Základní biometrické metody umožňující identifikaci oprávněné osoby: obličej, oči, 
otisky prstů, otisk ruky. Užití biometrických metod v různých oblastech,kde je nutné 
identifikovat osobu. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

001220 - ANAL 035377 

Virtuální pitva.  

In: 100 + 1 ZZ. - 41, 2004, č. 23, s. 44, 1 obr.  

 Současné soudní lékařství má k dispozici přístroje, které umožní ohledán í 
zemřelého, aniž by bylo třeba se jej dotknout skalpelem. Snímkování magnetickou 
rezonancí a počítačovou tomografií je možné vytvořit trojrozměrné obrazy orgánů 
lidského těla s vysokým rozlišením. Výhody trojrozměrného obrazu a virtuální pitvy. 

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

001162 - ANAL 035116 

GARRET, Ronnie 

Teamwork from the top [Týmová práce odshora].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 18 - 26, 5 obr. 

 Služební kariéra, přístupy, styl řízení a metody práce náčelnice policejního oddělení 
při univerzitním komplexu Wisconsin-Madison S. Riselingové. Mj. důraz na týmovou 
spolupráci, úroveň kvalifikace, problémově orientovaný přístup, spolupráci policie s 
veřejností a přítomnost policie v ulicích, kvalitní technickou vybavenost; smysl pro 
změny. Další podrobnosti k osobě a působení Riselingové v hlavním městě státu 
Wisconsin. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001326 - ANAL 034474 

GOULD, Jon B. - MASTROFSKI, Stephen D. 

Suspect Searches : Assessing Police Behavior under the U.S. Constitution [Prohlídky 
podezřelých osob. Chování policistů z hlediska americké ústavy].  

In: Criminology and Public Policy. - 3, 2004, č. 3, s. 315 - 362, 7 tab., lit. 112.  

 V jednom středně velkém americkém městě byl proveden průzkum, jestli způsob 
prohlídky podezřelých osob policií je nebo není v rozporu s ústavou USA. Jiné studie 
se zabývaly zneužíváním pravomoci, tato studie vychází z přímého pozorování 
chování policistů. Výsledky ukázaly, že téměř jedna třetina policejních zásahů byla v 
rozporu s ústavou a téměř žádný z těchto případů se neřešil u soudu. Vyhodnocení 
výsledků a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

001161 - ANAL 035115 

HEINECKE, Jeannine 

Reeling in the community [Pohybovat se uvnitř společnosti].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 28 - 36, 8 obr. 

 Aktivity a zkušenosti oddělení městské policie v americkém Pewaukee s programem 
spolupráce s veřejností (community policing). Program zahájený před 3 lety vykazuje 
výsledky v poklesu kriminality, zvýšení popularity policie na veřejnosti, u dětí i 
mládeže. Podrobněji k akcím organizovaným v rámci programu. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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001182 - ANAL 035120 

KANABLE, Rebecca 

"Crash Scene Technologies" [Technologie pro místo dopravní nehody].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 76 - 85, 4 obr. 

 K použití technických prostředků určených pro policisty vyšetřující na místě 
dopravní nehody. Otázka výběru vhodného technického vybavení z rozsáhlé nabídky 
(náklady/využití). Výcvikové kurzy pořádané NLECTC-Rocky Mountain. Účel, 
organizace, členění a skladba těchto 40h kurzů. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001293 - ANAL 035126 

LAURANT, Darrell 

Defusing dangerous encounters [Zmírňování nebezpečí ostrých střetů].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 150 - 156, 3 obr.  

 Důvody zavádění méně- a ne-letálních zbraní, střel a dalších prostředků (kasrů apod.) 
u policie. Principy činnosti. Právní souvislosti. Vybavenost policie. Z nových 
prostředků podrobně TASER X26 a vyvíjený FADD. Problematika výcviku. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001294 - ANAL 035127 

Less-lethal Showcase [Ukázka neletálních zbraní a prostředků].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 158 - 163, 12 obr.  

 Ukázka nových prostředků pro neletální použití policií a doplňků k nim. Mj. střeliva, 
holsterů, výcvikových pomůcek a součástek výstroje. Vyobrazení a stručný popis. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001230 - ANAL 035384 

LIŠKA, Přemysl 

Policie Nového Zélandu.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 11, s. 26 - 27, 5 obr.  

 Historie novozélandské policie. Struktura policie. Služba žen u policie. Základní 
taktika zásahové jednotky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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001233 - ANAL 035387 

MENSCHIK, Tomáš - VRÁNA, Karel 

Velké ucho bez kontroly.  

In: Týden. - 11, 2004, č. 45, s. 16 - 19, 6 obr., 1 tab.  

 Problematika odposlechů. Umístění operativní techniky na odposlechy povoluje 
státní zástupce. Zrušení kontrol odposlechové techniky. Počty odposlechů 2001 - 
2003. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001287 - ANAL 035826 

Multimediální programy jsou pro výuku velkým přínosem.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 13, 2004, č. 3, s. 24 - 27, 1 obr.  

 Multimediální programy používané při výuce na rezortní střední škole v Praze. 
problematika domácího násilí. druhy programů. Přínos školních pomůcek při výuce. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001295 - ANAL 035128 

NIELSEN, Eugene 

The TASER X26 [Neletální zbraň TASER X26].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 164 - 169, 3 obr.  

 Podrobně k zavedení méně letálních zbraní řady TASER u policie USA. Princip 
činnosti. Údaje ze statistik a poznatky z používání pistolí TASER. Podrobně nový 
TASER X26 s 6V lithiovým zdrojem DPM pro 300 impulzů a software s digitálním 
displejem CID. Nastavení, účinky a způsob použití. Hledisko výcviku a bezpečnosti. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001234 - ANAL 035388 

POSPĚCHOVÁ, Petra 

Odposlech? Žádný problém.  

In: Týden. - 11, 2004, č. 45, s. 20 - 22, 6 obr., 1 tab.  

 Odposlouchávací zařízení. Ceny operativních prostředků. Cena za boj s 
odposlechem. Nelegální a legální odposlechy. Bankovní tajemství. Únik informací. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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001296 - ANAL 035129 

SIMON, Sam 

Denying the road to criminals [Chránit silnice před kriminálníky].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 170 - 175, 5 obr.  

 Informační systém GLAVID. Stručný popis, použití a přínosy GLAVID pro 
americkou dopravní policii a bezpečnost na silnicích. Snímací zařízení (držené v ruce 
nebo montované na služebním vozidle) přečte registrační značku vozidla, upraví ji k 
přenosu dat a zařízení pak údaj v reálném čase porovná s databází kradených 
(hledaných) vozidel nebo registračních značek, nebo i s registrem majitelů vozidel pro 
zjištění majitele. Infračervené snímací zařízení je funkční i za pohybu, z různých úhlů 
a za různých světelných podmínek. Řada dalších možných využití (v případech 
nesprávného parkování, rychlé jízdy, aj.). Z údajů ke krádežím vozidel v USA. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001167 - ANAL 035119 

Traffic Enforcement Showcase [Ukázka zařízení pro silniční dopravu].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 70 - 75, 13 obr 

 Ukázka vybraných nových zařízení, přístrojů, pomůcek a vybavení pro silniční 
dopravu a dopravní policii s vyobrazením a stručným popisem. Mj. zářivě oranžové 
fluoreskující silniční kužele ve 4 velikostech se čtvercovou základnou, výkonnou 
svítilnu s klipsem Pocket Pro, parkovací hodiny PermitNow, zodolněný elektronický 
majáček PowerFlare, radiový povelový systém autorizovaného otevírání vjezdu 
Click2Enter, aj. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001186 - ANAL 035121 

WEXLER, Sanford 

Remaking the Los Angeles Police Department [Změny v policejním oddělení v Los 
Angeles].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 86 - 94, 6 obr. 

 Proaktivní a decentralizovaná činnost, zaměřená na potírání gangů a organizovanou a 
skupinovou kriminalitu snižuje celkovou kriminalitu v Los Angeles. Osoba a činnost 
nového náčelníka policie. Výrazné snížení kriminality v městském parku systémem 
dálkového monitorování řízenou kamerou na výškové budově a doplněného 
hlídkováním. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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001174 - ANAL 035341 

ZLÁMAL, Jiří 

Multimediální technologie v profesní přípravě policistů ve Střední policejní škole MV 
v Praze.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 4, s. 49 - 53, 7 obr., lit. 8.  

 Multimediální výukové technologie jsou efektivní progresivní formou vzdělávání, 
které v kombinaci s dalšími aktivizujícími formami a individuálním přístupem mění 
charakter výchovně-vzdělávacího procesu. Tradiční typy vyučovacích hodin tak 
dostávají novou dimenzi. Některé způsoby využití v edukačním procesu. Vytvoření 
CD-ROM. Přínos k současnému stavu policejního školství. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

001152 - ANAL 034240 

BOBEK, Michal 

Kdy a jak podat předběžnou otázku do Lucemburku? 

In: Soudce. - 6, 2004, č. 11, s. 22 - 39.  

 Tento článek cituje rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství a Soudu 
prvního stupně odkazem na anglickou sbírku rozhodnutí Soudního dvora. Řízení o 
předběžné otázce, kdy předběžnou otázku podat, kdy podat fakultativní předběžnou 
otázku a kdy nepodat obligatorní předběžnou otázku. Výjimky z povinnosti podat 
předběžnou otázku. Odpověď na otázku, jak předběžnou otázku podat. Usnesení o 
předložení předběžné otázky a jeho přezkum. Závěry. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

001156 - ANAL 035456 

ČERNÁ, Dagmar 

Přijetí Protokolu č. 14 k Evropské úmluvě o lidských právech.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 21, s. 807 - 810.  

 Úkolem 14. dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o lidských právech bylo 
reformovat systém Evropského soudu pro lidská práva. Úmluva a dodatkové 
protokoly k ní. Důvody přijetí 14. Protokolu a jeho vznik a obsah. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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001232 - ANAL 035386 

DOUBRAVA, Lukáš 

Vláda žádné vězení pro děti neschválila.  

In: Učitelské noviny. - 107, 2004, č. 38, s. 10 - 11, 1 obr.  

 Předmětem návrhu novely zákona není speciální zařízení. Formálnost ochranné 
výchovy. Novela zákona. Právní úpravy. Vznik nových oddělení. Nové projekty. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001153 - ANAL 035113 

GREBER, Pierre Yves 

Důchody v Evropě: Aktuální otázky týkající se právních základů – jsou adekvátní a 
stabilní? 

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 10, s. 8 - 12, lit. 5.  

 I v oblasti sociálního zabezpečení a důchodového pojištění dochází k určité 
internacionalizaci. Tyto systémy se musí přizpůsobit sociálním, ekonomickým, 
demografickým a politickým změnám. Článek syntetizuje změny důchodových 
režimů, upozorňuje na určitou relativitu právních pravidel a rozebírá otázky stability a 
užitečnosti mezinárodního a evropského i vnitrostátního práva. Syntéza problematiky 
a důsledky stavu v bodech. Problémy koordinace systémů sociálního zabezpečení. K 
užitečnosti ústavních pravidel z hlediska státu - příklady. Názor na tvorbu 
vnitrostátních zákonů. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001154 - ANAL 035454 

HAVEL, Bohumil 

Squeeze-out. Protiústavní nebo legitimní nástroj změny vlastnické struktury akciové 
společnosti?In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 21, s. 773 - 778.  

 Squeeze-out, t.j. institut vytlačení, je v Evropě běžným normativním nástrojem 
změny vlastnické struktury akciové společnosti. Jedná se však o institut problémový. 
Problémová je i jeho úprava v českém obchodním zákoníku. Obecné komunitární 
předpoklady institutu vytlačení, jeho právní povaha a ekonomická povaha. Ústavní 
konformita institutu, Listina lidských práv a 13. směrnice ES. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001245 - ANAL 035469 

JINDŘICH, Miloslav 

Nová právní úprava institutu správce dědictví v českém právním řádu.  

In: Právní zpravodaj. - 5, 2004, č. 11, s. 1, 3 - 5.  
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 Důvody ustanovení institutu správce dědictví a nové úpravy prokury, zmocnění a 
plných mocí. Správce dědictví a ustanovení občanského zákoníku o správě dědictví. 
Ustanovení občanského soudního řádu a ustanovení notářského řádu o správci 
dědictví. Nová úprava zmocnění na základě dohody o plné moci a udělení prokury. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001175 - ANAL 035342 

MAŠTALKA, Jiří - MĚSÍČEK, Jiří 

Právní úprava zpracování osobních údajů v působnosti Policie České republiky.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 4, s. 57 - 60.  

 Právní úpravy zpracování osobních dat Policií ČR. Základní nástin právní úpravy. 
Evropské právo a zpracování osobních údajů v rámci policejní činnosti. Základní 
právní předpis. Úřad pro ochranu osobních údajů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001247 - ANAL 035471 

PÁCAL, Jiří - HANDLAR, Jiří 

K trestnému činu podvodu podle 250 TrZ.  

In: Právní zpravodaj. - 5, 2004, č. 11, s. 15 - 17.  

 V řízení o stížnosti pro porušení zákona se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou, zda a 
za jakých podmínek může spáchat trestný čin podvodu podle 250 TrZ 
zprostředkovatel úvěru, který vyžádá od zájemce o úvěr v souvislosti se svou činností 
určitou peněžní částku, po jejím zaplacení však žádný úvěr ani půjčku nezajistí ani 
nezprostředkuje. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001228 - ANAL 035382 

SALVET, Leo 

Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením úkonů trestního řízení.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 11, příloha.  

 Zásady trestního řízení. Nástin postupu státního zástupce a policejního orgánu v 
trestním řízení před zahájením úkonů v trestním řízení. Teorie opomíjeného 
specifického stádia trestního řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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001248 - ANAL 035472 

SPÁČIL, Jiří 

Vážná vůle jako základní náležitost právního úkonu v právní vědě a v judikatuře.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 22, s. 811 - 816.  

 Zpochybňování právních úkonů poukazem na nevážnost projevené vůle. Vývoj 
názorů na problematiku právních úkonů učiněných nevážně. Judikatura k 
problematice vážné vůle učinit právní úkon. Výklad problematiky a kritika některých 
názorů o vztahu projevu a vůle. Mentální rezerva a simulace v soudní praxi. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001246 - ANAL 035470 

ŠÁMAL, Pavel 

Nad tzv. euronovelou TrZ provedenou zákonem č. 537/2004 Sb.  

In: Právní zpravodaj. - 5, 2004, č. 11, s. 11 - 13.  

 Novela trestního zákona (zákon č. 537/2004 Sb.) je reakcí na vstup ČR do Evropské 
unie a naplňuje některé závazky ČR vyplývající z rámcových rozhodnutí Rady EU o 
boji proti terorismu, o potírání obchodu s lidmi, o evropském zatykači a o korupci 
v soukromém sektoru. Změny v obecné části trestního zákona se týkají zejména 
předání občana ČR k trestnímu stíhání v jiném členském státě EU. Změny ve zvláštní 
části pak nově formulují skutkové podstaty trestných činů teroristického útoku a 
obchodování s lidmi. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001151 - ANAL 034239 

VANĚČEK, Petr 

Vnitrostátní soudce jako soudce práva Společenství.  

In: Soudce. - 6, 2004, č. 11, s. 21 - 22.  

Akce: Vnitrostátní soudce jako soudce práva Společenství [seminář]. 
(LUCEMBURSKO), 11.10.2004-14.10.2004. Evropský soudní dvůr.  

 Informace o semináři "Vnitrostátní soudce jako soudce práva Společenství", který se 
konal ve dnech 11. - 14.10.2004 v Lucemburku. Jednalo se o první setkání 
organizované Soudním dvorem Evropských společenství pro soudce z nových 
členských zemí EU. Akce byla pořádána s ohledem na výjimečný kontext rozšíření 
EU a jejím cílem bylo seznámit účastníky s hmotněprávní i procesní praxí práva 

Společenství. CZ - cze: PA: če/2004 
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001249 - ANAL 035473 

VEDRAL, Josef 

Ještě k církevním právnickým osobám.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 22, s. 829 - 838.  

 Způsob zřizování církevních právnických osob. Autonomní zřizování právnických 
osob v právním řádu ČR. Právní povaha a znaky církevní právnické osoby. Historické 
právnické osoby. Poměr vnitrostátního a kanonického práva v některých evropských 
státech, zejména z hlediska zřizování církevních právnických osob. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001176 - ANAL 035343 

Vláda podpořila zřízení ústavů pro dětské násilníky.  

In: Učitelské noviny. - 107, 2004, č. 37, s. 4.  

 Záměr ministerstva školství zřídit speciální zařízení pro mladistvé pachatele závažné 
trestné činnosti. Novela zákona o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, je reakcí na 
případy brutálních vražd, které spáchaly děti. Někteří poslanci chtějí i snížit hranice 
trestné odpovědnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001155 - ANAL 035455 

VOPÁLKA, Vladimír 

Nový správní řád - rozsah působnosti a vztahy k jiným právním předpisům.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 21, s. 785 - 788.  

 Nová procesní úprava pro oblast správy a její rozsah působnosti. Procesněprávní 
základ veřejné správy. Předmět úpravy a rozsah působnosti zákona (č.500/2004 Sb.). 
Použití jednotlivých částí zákona při aplikaci. Vztahy k jiným právním normám a 
předpisům. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001255 - ANAL 035479 

ČERNÁ, Dagmar 

Řízení před Evropským soudním dvorem : Přednáška Philippa Légera (Praha, 11. 10. 
2004) ; Autor přednášky: Philippe Léger.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 11, s. 335 - 336.  

 Význam Evropského soudního dvora, jeho vztah k ostatním orgánům EU/ES. 
Organizace, struktura, kompetence ESD a řízení před ním. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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001271 - ANAL 035811 

HEGER, Vladimír 

Nový archivní zákon respektuje práva samospráv.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 45, s. 29, 1 obr.  

 Změny v zákoně o archivnictví a spisové službě. Pojem archiválie. Nová soustava 
archivů se dvěma hlavními skupinami. Povinnost akreditace. Právní úprava spisové 
služby. Tři hlavní motivy kodifikace spisové služby. Správní archiv. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001252 - ANAL 035476 

HOLČAPEK, Tomáš - ŠUSTEK, Petr 

K 115 návrhu nového trestního zákoníku (usmrcení na žádost).  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 11, s. 325 - 326.  

 Návrh nového trestního zákoníku se zabývá i otázkou trestnosti eutanázie a obsahuje 
úpravu trestného činu usmrcení na žádost. Toto ustanovení by se mělo týkat jen 
případů, kdy usmrcená osoba byla způsobilá k právním úkonům a byla starší 18 let. U 
ostatních osob by byl čin i nadále posuzován jako vražda. Vymezení privilegované 
skutkové podstaty trestného činu usmrcení na žádost. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001308 - ANAL 035130 

HŮLKA, Štěpán 

Právo na život v mezinárodním a evropském právu.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 11, s. 1066 - 1092, lit..  

 Výčet základních ustanovení upravujících právo na život v dokumentech 
mezinárodních  práva. Nejzávažnější nástroje mezinár. práva z oblasti biomedicíny. 
Text čl. 2 Evropské úmluvy o lidských právech a Protokol č. 13. Nositelé práva na 
život a rozsah ochrany. Výjimky. Charta základních práv EU. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001273 - ANAL 035813 

KAUCKÝ, Jiří 

Nový správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 47, příloha.  

 Historické úpravy správního řízení. Příprava a projednávání nového správního řádu. 
Základní principy nového správního řádu. Členění správního řádu. Přesahy správního 
řádu do již platných právních norem. Zákon č. 501/2004, kterým se mění některé  
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zákony v souvislosti s přijetím správního řádu. Prameny právní úpravy správního 
procesu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001281 - ANAL 035820 

LIBÍČKOVÁ, Jana - ŠEVČÍK, Drahomír 

Větší šance na odškodnění.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 13, 2004, č. 2, s. 18 - 25, 1 graf.  

 V lednu 2004 v ČR nabyl účinnosti zákon o soudnictví ve věcech mládeže. ČR patří 
k zemím, které promítají do své trestní legislativy prvky restorativní justice a 
prosazují ji i v aplikační praxi. (Zákon č. 218/2003 Sb.). Důvody pro radikální změnu 
praxe uplatňované do roku 2004 podle trestního řádu. Nové kategorie pro podporu 
výchovného efektu trestního práva. Nová ustanovení některých zákonů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001270 - ANAL 035810 

NAHODIL, Tomáš 

Parlament zahájil projednávání vládního návrhu zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 43, s. 10 - 12.  

 Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Vládní návrh zákona o trestní 
odpovědnosti. Testy a ochranná opatření. Katalog trestů. Postup orgánů činných v 
trestním řízení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001253 - ANAL 035477 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K otázce hrubé neslušnosti nebo výtržnosti a souběhu trestného činu výtržnictví s 
trestným činem ublížení na zdraví.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 11, s. 326 - 329.  

 Jedním z obligatorních znaků trestného činu výtržnictví je hrubá neslušnost nebo 
výtržnost. Tím je vyjádřen požadavek, aby jednání, které má být takto právně 
posouzeno, skutečně závažným způsobem ve zvýšené míře narušovalo občanské 
soužití. Souběh trestného činu výtržnictví a trestného činu ublížení na zdraví není 
vyloučen již s ohledem na skutečnost, že objektem trestného činu výtržnictví je 
občanské soužití a chráněn je pouze veřejný pořádek, zatímco objektem trestného činu 
ublížení na zdraví je ochrana života a zdraví jednotlivce. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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001250 - ANAL 035474 

PIPEK, Jiří 

Formální pojetí trestného činu a princip oportunity.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 11, s. 309 - 320.  

 Mezi důležité změny pojetí trestného činu patří koncepční změna v trestním právu 
hmotném, kterou je opuštění materiálního pojetí trestného činu ve prospěch pojetí 
formálního se zachováním materiálních východisek při určení, co má být trestným 
činem, a při vymezení typové závažnosti jednotlivých trestných činů. Ve formálním 
pojetí je kladen důraz na zákonné vymezení přesných a jednoznačných skutkových 
podstat trestných činů. Rozbor navrhované právní úpravy ve vztahu k obecným 
východiskům týkajících se nejzákladnějších výchozích otázek trestního práva ohledně 
jeho předmětu a povahy. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001254 - ANAL 035478 

SOTOLÁŘ, Alexander 

K možnosti přenechání postižení mladistvého provinilce zákonným zástupcům, škole 
a výchovnému zařízení.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 11, s. 333 - 335.  

 Přenechání postižení mladistvého provinilce zákonným zástupcům, škole a 
výchovnému zařízení je opatření fakultativní povahy a navazuje na napomenutí 
mladistvého v řízení vedeném proti němu podle zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže. Formy napomenutí. Předpoklady této mimotrestní formy postihu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001272 - ANAL 035812 

ŠIMEK, Lubomír 

Právní úprava a možnosti její kodifikace.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 46, s. 12, 21 - 22, 1 obr.  

 V ČR existují tři druhy územních samosprávných celků: Obce, kraje, hlavní město 
Praha. Funkce státu ve vztahu k územním samosprávným celkům. Působnost 
územních samosprávných celků. Zákonná zmocnění pro územní samosprávné celky 
vydávat právní předpisy. Vztah územních samosprávných celků k občanům. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001288 - ANAL 035827 

ZIMA, Vlastimil 

Novela posiluje bezpečí poškozených.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 13, 2004, č. 3, s. 30 - 33.  
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Od 1.7.2004 nabyla účinnosti novela trestního řádu a některých dalších zákonů, při 
kterých zákonodárce zohlednil i podnět podaný v rove 2001 Bílým kruhem bezpečí. 
jeho cílem bylo zvýšit bezpečí svědků a poškozených trestnou činností v případě, že 
obžalovaný, resp. odsouzený, je propuštěn z výkonu vazby, nebo výkonu trestu odnětí 
svobody v jiném než původně stanoveném termínu, nebo v případech, když uprchne a 
není dopaden. Novela zákona č. 283/2004 Sb., ukládá příslušným orgánům 
informovat o takové závažné skutečnosti poškozeného. Provádění protokolace, 
náhradu trestního řízení a další. Nařízení výkonu trestu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001266 - ANAL 035806 

ZUKAL, Jiří 

Nejnižší míra korupce ve světě je ve Finsku.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 47, s. 26, 1 tab.  

 Mezi dvaceti státy světa s nejmenší mírou korupce je podle indexu TI polovina 
členských států Evropské unie. Jedním z faktorů, který k tomu přispěl, je i přísné 
dodržování práva Evropských společenství. Pořadí států podle indexu korupce v roce 
2004. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001251 - ANAL 035475 

ŽĎÁRSKÝ, Zbyněk 

K mezinárodní spolupráci při výslechu svědka z pohledu Ústavního soudu a k 
judikatuře související.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 11, s. 320 - 325.  

 Výslech svědka požadovaný v rámci mezinárodní právní pomoci uskutečňované v 
režimu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních (č. 550/1990 Sb.) je 
nejčastějším z úkonů právní pomoci, se kterým se státní zástupci a soudci obracejí na 
příslušné justiční orgány dožádané strany. Otázka procesní využitelnosti takto 
opatřených důkazních prostředků v trestním řízení probíhajícím na území ČR. Rozbor 
dvou rozhodnutí Ústavního soudu ohledně problematiky postupu orgánů činných v 
trestním řízení z dožadujícího státu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

001311 - ANAL 035133 

BĚLINA, Miroslav 

Několik poznámek k nové úpravě čerpání dovolené na zotavenou.  

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 11, s. 3 - 5, lit. 4.  

 Ke vzniku, textu, významu a výkladu zákona č. 436/2004 Sb. V oblasti čerpání 
dovolených na zotavenou. K harmonizaci s evropským právem, evropské směrnice č.  
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2003/88/ES a č. 93/104/ES a jejich smysl. Příklady čerpání dovolené v rámci 
kalendářního roku. Nároky zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001342 - ANAL 035498 

BENEČ, Štefan 

História etických požiadaviek na prokurátorov - z pohľadu právných noriem 
upravujúcich ich činnosť.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 10 - 11, s. 27 - 33.  

 Prokuratura jako součást systému orgánů ochrany práva a výkonu spravedlnosti. 
Vývoj právních úprav prokuratury na území Slovenska od roku 1871, vymezení její 
činnosti a kompetencí. Vztah k etice. 

CZ - sla: PA: bh/2004 

 

001313 - ANAL 035135 

BIČÁKOVÁ, Olga 

Zaměstnávání studentů.  

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 11, s. 7 - 9.  

 Zaměstnávání studentů a podpora v nezaměstnanosti po ukončení studia. Rozebírání 
této problematiky v souvislostech s novým zákonem o zaměstnanosti (zákon č. 
435/2004 Sb.). Možnosti zaměstnávání studentů. Zaměstnávání studentů přímo 
zaměstnavateli a související platná legislativa. Agenturní zaměstnávání studentů. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001343 - ANAL 035499 

FENYK, Jaroslav 

Recenze knihy Michala Tomáška Dějiny čínského práva.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 10 - 11, s. 33 - 36.  

Rec. na : Dějiny čínského práva [monografie] / Michal Tomášek. - Praha : Academia, 
2004. - 372 s.. 

 Přehled dějin vývoje čínského práva a čínské právní kultury od nejstarších dob do 
současnosti. Souvislosti vývoje práva trestního, které bylo východiskem formulování 
institutů jiných právních odvětví, zejména práva občanského a správního. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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001312 - ANAL 035134 

GOLA, Petr 

Jaké jsou výpovědní lhůty v Evropské unii? 

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 11, s. 5 - 7, lit. 2.  

 Přehled výpovědních lhůt v tzv. starých zemích EU. S výjimkou Španělska závisí 
výpovědní lhůta na počtu odpracovaných let, pohybuje se od minima 1 týdne (v Irsku 
a ve V. Británii) až po maximálně 1 rok (v Řecku). Další podrobnosti, podmínky 
zrušení pracovního poměru. Výpověď v ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001315 - ANAL 035137 

HAVELKOVÁ, Barbara 

Diskriminace žen v oblasti odměňování.  

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 12, s. 2 - 9, lit.  

 Povinnost rovného zacházení zaměstnavatele se všemi zaměstnanci (par. 1 odst. 3 
zákona č. 65/1965 Sb.) a souvislosti se vstupem ČR do EU. Evropské a české právo. 
Přímá a nepřímá diskriminace. Skupiny zaměstnanců, odměňování, pojem mzdy a 
platu. Stejná práce a práce stejné hodnoty. K možnosti dozvědět se výši odměn 
spolupracovníků. Žaloby, důkazní břemeno, nároky při porušení zákazu diskriminace. 
Náhrada a výše náhrady škod. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001341 - ANAL 035497 

IVOR, Jaroslav 

Agent provokatér v trestnom konaní.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 10 - 11, s. 23 - 27.  

 Trestněprocesní institut agenta jako prostředek boje s organizovanou kriminalitou. 
Současná právní úprava tohoto institutu v slovenském právním řádu a rozlišení 
koncepce agenta kontrolora a agenta provokatéra. Analýza institutu agenta 
provokatéra a obsah pojmu policejní provokace vzhledem k štrasburské judikatuře, 
zahraničním právním úpravám a principům kontinentálního práva. Nepřípustnost 
koncepce agenta provokatéra v slovenském trestním řízení. 

CZ - sla: PA: bh/2004 

 

001349 - ANAL 035141 

JOVAŠEVIČ, Dragan 

Notion and Basic Characteristics of International Criminal Law [Mezinárodní trestní 
právo. Pojem a základní charakteristika].  

In: Nauka, bezbednost,policija. - 9, 2004, č. 1, s. 71 - 91, lit. 15. 
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 K Mezinárodnímu trestnímu soudu jako nové stálé mezinárodní instituci trestního 
práva. Mezinárodní trestní právo – vymezení pojmu, význam pro mezinárodní 
bezpečnost, odpovědnosti a výkon práva. Mezinárodní trestní právo jako nově se 
rozvíjející právní obor. Z historie postihu za zločiny a za porušení norem 
mezinárodního práva. Vazby na ostatní oblasti mezinárodního práva (válečné, 
obchodní, procesní, soukromé, veřejné a humanitární).  

YU - ser/eng: PA: bv/2005 

 

001350 - ANAL 033795 

KULÍK, Oldřich 

Politický systém EU. Specifika voleb do Evropského parlamentu.  

In: Střední Evropa. - 20, 2004, č. 121, s. 50 - 64, 3 tab.  

 Pokračování z č. 120/2004. Volební hesla. Osobnostní kampaně. Fungování 
Evropského parlamentu. Historie a dnešek. Náklady na chod EP. Pracovní náplň a 
odpovědnost poslance EP. Pravomoci EP. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

001314 - ANAL 035136 

LANGER, Radim 

K vývoji právní úpravy kategorií osob zdravotně postižených v oblasti pracovního 
uplatnění.  

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 11, s. 10 - 19, lit. 2.  

 Právní úpravy kategorií zdravotně postižených osob z hlediska vývoje právní úpravy 
v posledních desetiletích (1956-1990, 1991-2004) a nového zákona o zaměstnanosti. 
Zákon č. 55/1956 Sb., č. 101/1964 Sb., č. 121/1975 Sb., č. 100/1998 Sb., č. 1/1991 
Sb., č. 210/1990 Sb., č. 435 a 436/2004 Sb., vyhl. č. 149/1988 Sb. Institut ZPS a 
hlavní směry nové právní úpravy. Klasifikace zdravotně postižených osob, procesní 
otázky. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

001310 - ANAL 035132 

PAUKNEROVÁ, Monika 

Svoboda usazování obchodních společností a mezinárodní právo soukromé ve světle 
novějších rozhodnutí Evropského soudního dvora.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 12, s. 1161 - 1184, lit.  

 Primární a sekundární svoboda usazování obchodních společností v evropských 
právních aktech. Přeshraniční vztahy, inkorporační princip a princip sídla společnosti. 
Příklady z rozhodnutí Evropského soudního dvora. 

CZ - cze: PA: bv/2004 
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001339 - ANAL 035496 

RŮŽIČKA, Miroslav 

K některým otázkám postupu policie a státního zastupitelství v souvislosti s tzv. 
skrytou reakcí policie na již páchanou trestnou činnost aneb úvod k otázce, co je a co 
není policejní provokace.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 10 - 11, s. 3 - 21, 3 příl.  

 Předprocesní činnost policie a využívání operativně pátracích prostředků v trestním 
řízení. Výklad pojmu operativně pátrací prostředky. Skrytá reakce policie na již 
páchanou trestnou činnost a tzv. policejní provokace. V příloze přehled skutkových 
podstat a dalších významných ustanovení trestního zákona týkajících se trestného činu 
korupce. V tabulce je pak uveden přehled počtu stíhaných, obžalovaných a 
odsouzených v letech 1990 - 2003 pro trestné činy podle 160 - 162 TrZ. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

001190 - ANAL 035354 

LAIFR, Jiří 

Problematika norem pro elektronickou požární signalizaci.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 5, příloha s. 46 - 49, 1 tab.  

 Technické normy komise CEN/TC 72. Technický obsah jednotlivých evropských 
norem pro elektronickou požární signalizaci. Stav jejich přípravy v Evropě. Informace 
o nových výrobcích v oblasti požární signalizace a o aktuálním stavu tvorby ČSN EN 
k 30.9.2004. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001240 - ANAL 035123 

MILLER, Christa 

Keeping your data secure [Zabezpečujte svá data].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 10, s. 116 - 123, 2 obr.  

 Státní výbor pro vyšetřování v Kansas (KBI) v prostředí internetu a provozování 
vlastní informační sítě. Systémy zajištění přístupu pouze oprávněným uživatelů 
(včetně karty a čísla PIN) do tajných databází a šifrování přenosu vybraných 
informací. Zabezpečení uložených informací. Šifrovací zařízení SG1001 na IPSec 
standardu pro kódování přenosu dat ve sdílených systémech vyžadujících  
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interoperabilitu. Šifrovací technologie VME fy Meganet se sídlem v Los Angeles. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

001185 - ANAL 035351 

ŠMEJKAL, Marek 

Speciální hlásiče.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 5, příloha s. 39 - 41, 12 obr.  

 Elektronická požární signalizace. Lineární hlásiče. Plamenné hlásiče. Nasávací 
systémy - charakteristika a popis. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001321 - ANAL 035828 

ŠTĚPÁNEK, P. 

Bezpečnost silničního provozu. Kamery na železničních přejezdech.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 49, s. 8.  

 Mezi kritická místa z pohledu nehodovosti patří křížení vozovky se železniční tratí. 
Počet nehod na těchto místech neukrývá. Pro monitorování dopravní situace a 
přestupků na železničních přejezdech byl vyvinut RedRail. Popis systému. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001188 - ANAL 035353 

VENCL, Petr 

Trend - centralizace, dálkový dohled, multifunkční dohledová centra.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 5, příloha s. 44 - 45, 1 tab.  

 Elektrická zabezpečovací signalizace. Centralizace na určeném místě. Pulty 
centralizované ochrany. Dálkový dohled. Vytváření multifunkčních dohledových 
center. Činnost multifunkčního dohledového centra Alkom, a.s. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

001207 - ANAL 035370 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Ochrana kritické infrastruktury.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 3, s. 13 - 14.  
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Jedním z hlavních úkolů Spolkového úřadu na ochranu obyvatelstva a pomoc při 
katastrofách - BBK - je koordinace ochrany Kritické infrastruktury. Centrum ochrany 
Kritické infrastruktury. Ke Kritické infrastruktuře patří zařízení a organizace 
celostátního významu (národní bezpečnost, hospodářství, zdravotnictví, veřejná 
správa). Dělení Kritické infrastruktury na sektory. Hlavní úkoly Centra. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001210 - ANAL 035371 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Centrum řízení v krizových situacích.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 3, s. 15 - 19, 5 schéma.  

 151. Centrum řízení v krizových situacích - CUKS Ministerstva Ruské federace pro 
civilní obranu, mimořádné události a likvidace následků přírodních katastrof. Hlavní 
úkoly Centra. Struktura Centra řízení, Štábu, Správy operativního reagování, 
Operativně – analytické správy, Informativně - technické správy. Informační 
technologie. Profesionalita kádrů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001213 - ANAL 035372 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Přehled mimořádných událostí ve světě za červen - srpen 2004.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 3, s. 20 - 29.  

 Přehled mimořádných událostí ve světě za červen - srpen 2004.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001184 - ANAL 035350 

HANUŠKA, Zdeněk 

Integrovaný záchranný systém ve vztahu k obcím.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 5, příloha s. 32 - 36, 2 schéma. 

 Charakteristika integrovaného záchranného systému (IZS). Pojmy IZS. Složky IZS. 
Úrovně řízení v IZS. Úkoly územních správních úřadů v IZS. Obecní úřady s 
rozšířenou pravomocí obce. Krizové štáby a IZS. Princip financování IZS. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001180 - ANAL 035347 

HLADÍK, Václav 

Hasiči v Praze.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 5, příloha s. 22 - 26, 9 obr., 1 schéma, 1 tab.  
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Základní poslání hasičské jednotky. Zásahy hasičů. Definice požáru. Příčiny požárů. 
Několik příkladů požárů. Druhy požárů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001178 - ANAL 035345 

KAISER, Rudolf - PICKOVÁ, Jitka 

Požární prevence jako součást systému.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 5, příloha s. 15 - 18, 4 obr., lit. 2.  

 Systém ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot. Základní princip požární 
ochrany. Povinnosti na úseku požární ochrany. Působnost orgánů státní správy a 
samosprávy na úseku požární ochrany. Stavební prevence. Státní požární dozor. 
Zjišťování příčin vzniku požárů. Možnosti ochrany obyvatelstva ukrytím na území 
ČR. Preventivně výchovná činnost. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001177 - ANAL 035344 

KLEINOVÁ, Lidmila 

Požární prevence a ochrana.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 5, příloha s. 7 - 14.  

 Základní právní předpisy pro požární ochranu a prevenci. Členění provozovaných 
činností. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob. Zásady prevence. 
Druhy dokumentace požární ochrany. Státní požární dozor. Pokuty za nedodržování 
povinností právnických a podnikajících fyzických osob. Slovníček vybraných pojmů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001179 - ANAL 035346 

REICHEL, Vladimír 

Požární bezpečnost dnes a zítra.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 5, příloha s. 19 - 21.  

 Cesty dalšího vývoje v oblasti bezpečnosti staveb, a to ve vazbě na stávající a 
budoucí uspořádání norem požární bezpečnosti staveb. Kodex požárních novel v ČR. 
Směry světového vývoje. Požární bezpečnost staveb v rámci EU. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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001202 - ANAL 035365 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Prodloužení doby zpohotovení některých úkrytů.  

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

Švýcarský zákon o ochraně obyvatelstva a civilní ochraně vstoupil v platnost 
1.1.2004. Zaměřuje ochranu obyvatelstva primárně na zvládání katastrof a nouzových 
situací, tedy na činnost v období míru. Redukovaný provoz (redukovaná připravenost) 
a normální provoz: Vysvětlení pojmů. Kompetence. Kontrola stavu ochranných 
zařízení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001203 - ANAL 035366 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Vzdělávání v ochraně obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 3, s. 5 - 6. 

Vzdělávací činnost v rámci Spolkového úřadu na ochranu proti katastrofám - (BABS) 
je prováděna v celošvýcarském vzdělávacím středisku - EAZS. Charakteristika a 
popis střediska. Vlastní vzdělávací činnost. Hlavní úkoly střediska. Nabídka kursů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001204 - ANAL 035367 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Systém ochrany obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 3, s. 7 - 8. 

Oficiální pojem pro ochranu obyvatelstva je ve Francii civilní bezpečnost. Opatření. 
Systém civilní bezpečnosti. Legislativa civilní bezpečnosti. Orgány a struktura civilní 
bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001205 - ANAL 035368 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Celostátní záchranný a hasičský systém.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 3, s. 9 - 10 

Charakteristika a struktura Celostátního záchranného a hasičského systému ( CZHS) v 
Polsku. Tři úrovně fungování Celostátního záchranného a hasičského systému. Dvě 
fáze CZHS. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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001206 - ANAL 035369 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Hlavní úkoly partnerských organizací v ochraně obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 3, s. 11 - 12.  

 Ochrana obyvatelstva ve Švýcarsku je tvořena pěti partnerskými organizacemi - 
požárníky, policií, zdravotnictvím, technickými službami a civilní ochranou, které 
mají svůj sdružený nadřízený orgán - Spolkový úřad ochrany obyvatelstva. Každá z 
uvedených organizací má svoje hlavní úkoly ve prospěch ochrany obyvatelstva. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001183 - ANAL 035349 

VEINER, Zdeněk 

Požáry v domácnostech.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 5, příloha s. 30 - 31, 2 grafy.  

 Nejčastější příčiny požárů v ČR. Prevence požárů ve světě. Programy pro rok 2004. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001181 - ANAL 035348 

VONÁSEK, Vladimír 

Statistické informace o zásazích jednotek požární ochrany a požárech za 1. pololetí r. 
2004.  

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 5, příloha s. 27 - 29, 6 tab.  

 Statistiky o zásazích jednotek požární ochrany a požárech za 1. pololetí roku 2004. 
Následky na zdraví, záchranu a evakuace. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001264 - ANAL 035804 

ADAMEC, Vilém 

Analýza rizik a ochrana obyvatelstva ve Švýcarsku.  

In: 112. - 3, 2004, č. 11, s. 19, 1 obr.  

Akce: Analýza rizik [seminář]. Lázně Bohdaneč (ČR), 04.10.2004-05.10. 2004.  

 Ve dnech 4.-5.10.2004 se v Lázních Bohdaneč uskutečnil mezinárodní seminář 
"analýza rizik". program semináře byl rozdělen do tří bloků. Náplň jednotlivých 
bloků. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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001265 - ANAL 035805 

KRÖMER, Antonín - HENDRYCH, Tomáš - FOLWARCZNY, Libor 

Organizace krizového řízení v kraji.  

In: 112. - 3, 2004, č. 11, s. 22 - 23, 1 obr., 1 schéma, lit. 10.  

 Podstata organizace krizového řízení. Modelové vyjádření struktury organizace 
krizového řízení na příkladu Moravskoslezského kraje. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001225 - ANAL 035467 

MENZEL, Andreas 

Vorbeugung kann viel Geld sparen : Aufbau des betrieblichen Brandschutzes 
[Prevence může ušetřit spoustu peněz. Zřízení podnikové požární ochrany].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 26, 2004, č. 10, s. 40 - 42, lit. 6, 4 obr.  

 Podceňování podnikové požární ochrany, zanedbávání požárněbezpečnostních 
předpisů, poruchové elektropřístroje na pracovištích apod., to jsou všechno příčiny 
požárů, které pak podnikům způsobují obrovské škody. Stručný přehled základních 
předpisů vztahujících se k požární bezpečnosti, omezení a vyloučení rizik. 
Požárněbezpečnostní management a jeho úkoly. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

001261 - ANAL 035801 

OBERREITER, Jiří 

Požár cukrovaru v Českém Meziříčí.  

In: 112. - 3, 2004, č. 11, s. 4 - 6, 5 obr.  

 Popis a charakteristika požáru cukrovaru v Českém Meziříčí.  Popis objektu. Průběh 
zásahu. Řízení zásahu. Specifické rysy požáru. Příčina vzniku požáru. Hodnocení 
požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

001263 - ANAL 035803 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva v Rakousku.  

In: 112. - 3, 2004, č. 11, s. 17 - 19, 3 obr.  

 Civilní ochrana v Rakousku. Ochrana proti katastrofám. Sebeochrana. Varování a 
vyrozumění. Ochranná infrastruktura. Ochrana proti záření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 


