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ALKOHOL, DROGY 
 

001982 - ANAL 036485 

BENEŠOVÁ, Marie 

Stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství k testování tablet extáze.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. mimořádné, s. 45 - 53.  

 Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství. Stanovisko ke 
sjednocení výkladů základů a jiných právních předpisů k možné trestní odpovědnosti 
při testování drogy "extáze" nestátními organizaci zabývající se preventivní činnosti v 
boji proti drogám. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001980 - ANAL 036483 

BOLEHOVSKÝ, Jiří 

Extáze.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. mimořádné, s. 1 - 40, lit. 17.  

 Pojem extáze. Shrnutí související s kriminalisticko – technickým zkoumáním z oboru 
chemie, toxikologie a soudního lékařství. Způsoby nezákonné výroby MDMA (resp. 
MDA). Obrázky některých typických tablet XTC. Kombinace s jinými drogami. 
Účinky extáze na organismus. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001951 - ANAL 036478 

BRZSI, Gabriel 

Vývoj mezinárodní spolupráce z pohledu NPC.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 1, s. 29 - 31.  

 Pohled na vývoj mezinárodní spolupráce z pohledu Národní protidrogové centrály v 
kontextu měnící se legislativy i měnícího se zapojení ČR do Evropských policejních 
struktur a aktivit. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001862 - ANAL 036454 

BŘEZOVSKÝ, Pavel 

Tabák a alkohol v ČR. 

In: Závislosti a my. - 2004, září, s. 22, 1 obr.  

 Poslední studie ukazují, že v ČR dochází k mírnému poklesu počtu dospělých 
kuřáků, přičemž tento pokles je výraznější u mužů. Opačné trendy o výskytu kuřáctví  
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jsou mezi dospívajícími. Nárůst spotřeby alkoholu v ČR se značně liší podle 
věkových skupin. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001863 - ANAL 036455 

CHVÍLA, Libor 

Psychiatrický stacionář pro léčbu závislostí a hráčství v Ostravě.  

In: Závislosti a my. - 2004, září, s. 10 - 12.  

 Historie psychiatrického stacionáře pro léčbu závislostí a hráčství. Nabídka 
léčebných programů stacionáře. Statická data. Personální obsazení. Zhodnocení 
pozitiv a negativ provozu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001928 - ANAL 036459 

DOUBRAVA, Lukáš 

Podle čeho poznat kvalitní protidrogový program? 

In: Učitelské noviny. - 108, 2005, č. 12, s. 13 - 15, 1 obr.  

 Česká školní inspekce v roce 2003 - 2004 při svých tématicky zaměřených 
návštěvách zjistila, že úroveň školní prevence sociálně patologických jevů není 
zrovna kvalitní. Některé školy se zejména s protidrogovou problematikou vyrovnávají 
jen formálně. Protidrogový program - jaké prvky byl měl kvalitní program obsahovat 
a čeho by se měly školy vyvarovat. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001811 - ANAL 036445 

DURIŠ, Pavel 

Návykové látky a některé možnosti orientačního zkoumání v rámci pracovního 
poměru.  

In: Závislosti a my. - 2005, únor, s. 5.  

 Problematika návykových látek z pohledu možností orientačního zkoumání 
přítomnosti těchto látek v těle a to dle platné právní úpravy. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001814 - ANAL 036448 

GJURIČOVÁ, Jitka 

Program prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství.  

In: Závislosti a my. - 2005, únor, s. 24 - 27, 2 obr.  
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Program prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství je zaměřen na řešení 
problémů v rizikových lokalitách, které, na základě průběžné a aktuální analýzy 
bezpečnostní situace, vybírá a doporučuje Policii ČR. Hlavní cíle programu 
Partnerství. Východiska programu Partnerství. Schválení programu Partnerství a 
zpracování žádosti o státní účelovou dotaci. Podmínky pro přidělování státní účelové 
dotace. Doporučený postup k přípravě programu Partnerství v obci. Zpracování 
návrhu programu Partnerství. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001813 - ANAL 036447 

JACOBS, Petra - ČÁPOVÁ, Eva 

Centrem výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s.  

In: Závislosti a my. - 2005, únor, s. 14 - 16, 1 obr.  

 CEPROS - Centrum výzkum protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s. je 
obecně prospěšnou společností, jejíž činnost kontinuálně navázala na činnost 
Rozvojového projektu Ministerstva zdravotnictví "Výzkum a evaluace 
protidrogových služeb". CEPROS se zaměřuje na podporu rozvoje české 
vědeckovýzkumné a evaluační základny v oblasti preventivních a léčebných 
protidrogových služeb a mezinárodní spolupráci. Čtyři základní priority CEPROSU. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001977 - ANAL 036480 

KUBŮ, Pavel 

Metody hodnocení kvality internetových projektů prevence závislostí a harm 
reduction.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 1, s. 4 - 23, 19 graf, 3 tab., 
lit. 10.  

 Webové prezentace se postupně stávají jedním z hlavních kanálů pro sdílení a 
sdělování informací. Metody, vzorek, zjištění. Kritéria kvality ideálního materiálu. 
Orientace služeb primární prevence. Hlavní faktory ovlivňující konzumaci drog 
adolescenty. Testování vzdělávacího materiálu. Charakteristiky cílové skupiny. 
Využití internetu v preventivních programech v ČR. Objektivizace kvalitních kritérií 
zveřejněné informace na webu. Cíle práce, metodika, výsledky. Diskuse a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001897 - ANAL 036033 

NEŠPOR, Karel - KRÁLÍKOVÁ, Eva - SOVINOVÁ, Hana - KUBŮ, Pavel -  SÉMY, 
Ladislav - LEJČKOVÁ, Pavla 

Legální drogy v České republice : Od užívání alkoholu a tabáku k možnostem 
prevence a léčby.  
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In: Zaostřeno na drogy. - 3, 2005, č. 1, s. 1 - 12, 5 grafů, lit. 43. 

 Alkohol a tabák v celospolečenském kontextu a přehled zdravotní politiky ČR v 
návaznosti na akční programy prevence užívání alkoholu a tabáku v rámci EU. 
Epidemiologický přehled užívání alkoholu a tabáku a závislosti na nich. Zdravotní 
rizika, souvislosti kouření a nadměrné konzumace alkoholu. Možnosti prevence, 
využití informačních a komunikačních technologií v prevenci. Komunitní programy 
zaměřené na specifické skupiny uživatelů, tzv. "krátká intervence". Ekonomické 
důsledky užívání tabáku a alkoholu, legislativa. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001978 - ANAL 036481 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Evropská unie a drogy.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 1, s. 24 - 28.  

 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA). 
Drogová strategie EU. Akční plán EU k drogám. Europol. Evropský Zatýkací rozkaz. 
Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví 
minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí 
v oblasti nedovoleného obchodu s drogami. Skutkové podstaty. Odpovědnost 
právnických osob za trestné činy. Pravomoci soudů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001976 - ANAL 036479 

PACOVSKÝ, Michal 

Drogy, kriminalita, terorismus.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 1, s. 32 - 34.  

 Problém nelegálních drog a jejich spojení s kriminalitou a terorismem. Jejich příčiny 
a cesta možných řešení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001815 - ANAL 036449 

Prevalence a icidence léčených uživatelů drog a kategorizace drog.  

In: Závislosti a my. - 2005, únor, s. 17 - 21, 4 grafy.  

 V průběhu 3. čtvrtletí 2004 bylo evidováno celkem 969 nových léčených uživatelů 
drog. Statistiky uživatelů drog ČR - 3. čtvrtletí 2004. Léčení uživatelů drog podle 
věkových skupin (muži, ženy). První léčba - 3. čtvrtletí 2004 (muži, ženy). Způsob 
aplikace základní drogy. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001981 - ANAL 036484 

Stanovisko MV ČR a Policie ČR k testování tablet extáze.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. mimořádné, s. 41 - 44.  

 Stanovisko k testování tablet Extáze. Extáze a její účinky. Orientační testování. 
Extáze v klubech. Otázka trestní odpovědnosti v případě testování Extáze. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PPREVENCE 
 

001762 - ANAL 034518 

AEBI, Marcelo F. 

Crime Trends in Western Europe from 1990 to 2000 [Vývoj kriminality v západní 
Evropě v letech 1990 - 2000].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 10, 2004, č. 2-3, s. 163 - 
186, 2 tab., 3 grafy, lit. 52.   

 Z průzkumu vyplývá, že drogová a násilná kriminalita v západní Evropě stoupá. 
Majetková kriminalita dosáhla vrcholu začátkem 90.let, od té doby ustupuje. To 
souvisí se vznikem černého trhu kradeného zboží v zemích střední a východní 
Evropy. Růst drogové kriminality souvisí se snadnější dostupností drog na trzích. 
Násilná kriminalita je následkem jednak souboje gangů o kontrolu nad černými trhy,  
jednak faktu, že oběti častěji hlásí tuto kriminalitu policii. Příležitost k trestným 
činům je silně ovlivněna sociálně-ekonomickými faktory. Závěr. 

NL - eng: PA: jv/2005 

 

001760 - ANAL 034517 

ALVAZZI DEL FRATE, Anna 

The International Crime Busines Survey : Findings from Nine Central Eastern 
European Cities [Mezinárodní průzkum hospodářské kriminality. Výsledky průzkumu 
v devíti městech střední a východní Evropy].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 10, 2004, č. 2-3, s. 137 - 
161, 2 tab., 16 grafů, lit. 17.  

 Průzkum hospodářské kriminality v devíti evropských městech (Tirana, Minsk, Sofia, 
Záhřeb, Budapešť, Vilnius, Bukurešť, Moskva, Kijev) v roce 2000, hlavně v oblasti 
korupce, úplatkářství, podvodů, viktimizace. Úloha policie a nejčastější problémy při 
vyšetřování hospodářské kriminality. Metodika průzkumu a nejdůležitější poznatky. 

NL - eng: PA: jv/2005 
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001838 - ANAL 036019 

ANKEN, Petra van 

Europäischer Kongress zur Gewalt im Leben von Frauen und Männern : 
Auswirkungen auf die weitere Arbeit der Bundesfrauengruppe [Evropský kongres o 
násilí v životě žen a mužů. Význam pro činnost Spolkového sdružení žen].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 2, s. 19 - 21, 2 obr.  

 Domácí násilí jako téma 80. a 90. let, kdy se o tomto fenoménu začalo otevřeně 
hovořit. Studie Spolkového sdružení žen o domácím násilí - ženy jako nejčastější 
oběti, jejich životní situace, bezpečnost a zdraví. Nejčastější formy domácího násilí, 
zvláštní rizikové faktory, policejní intervence. Evaluace intervenčního projektu proti 
domácímu násilí. Postavení a postoje mužů z hlediska domácího násilí. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

001831 - ANAL 036012 

BRAUN, Stephan 

Die Netzwerke der rechten Szene [Přehled pravicové scény].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 1, s. 6 - 11, 2 fot., 2 grafy, 1 schéma, 5 text. příl.  

 Přehled pravicového extremismu v Německu. Jeho kořeny a současný politický 
nástup, ideologie, strategie, vliv na mládež. Struktura sítě pravicových organizací, 
zahraniční kontakty, financování. Bezpečnostní rizika pravicového extremismu. Násilí 
a kriminalita spojená pravicovým extremismem. Prevence a potírání, strategie proti 
šíření ideologie pravicového extremismu. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

001868 - ANAL 035624 

BROWN, Alison P. 

Anti-Social Behavior, Crime Control and Social Control [Protispolečenské chování, 
kontrola kriminality a sociální kontrola].  

In: Howard Journal of Criminal Justice.    

Měření protispolečenského chování - crime control. Možnosti kontroly 
protispolečenského chování. Diskuse nad aspekty kontroly kriminality ze strany 
společnosti a její vztah k profesionální péči a kontrole. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

001790 - ANAL 034526 

DILLOF, Anthony M. 

Unraveling Unlawful Entrapment [Protizákonné navádění k trestnému činu].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 94, 2004, č. 4, s. 827 - 896, 1 tab., lit. 
217.  
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Navádění k trestnému činu a otázka viny z právního, filozofického a etického 
hlediska. Případy, kdy jedinec byl odsouzen a uvězněn, aniž by měl jakkoli v úmyslu 
spáchat trestný čin (přesto jej z trestněprávního hlediska spáchal). Případy, kdy 
pachatel jednal pod nátlakem. Příklady z odborné literatury. Polemika. Kritika 
současného trestního práva, které je podle autora příliš svázáno scholastickými a 
precedenčními zásadami. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

001871 - ANAL 035627 

GOLDSCHMIDT, Leo 

The Role of Boards in Preventing Economic Crime [Role hranic při prevenci 
hospodářské kriminality].  

In: Journal of Financial Crime. - 11, 2004, č. 4, s. 342 - 346, 1 graf.  

 Definování role hranic, měření kvality hranic. Organizace kontroly a podávání zpráv. 
Lepší vládní normativy jako prevence hospodářské kriminality. Spolupráce při 
monitorování hospodářské kriminality. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

001763 - ANAL 034519 

LEWIS, Chris - BARCLAY, Gordon - AUBUSSON DE CAVARLAY, Bruno - 
MORGADO COSTA, Maria Joao - SMIT, Paul 

Crime Trends in the EU [Současný vývoj kriminality v zemích EU].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 10, 2004, č. 2-3, s. 187 - 
223, 4 tab., 16 grafů. lit. 15.  

 Studie vychází z výsledků průzkumu viktimizace ICVS (International Crime 
Victimisation Survey), z policejních statistik a dalších pramenů, např. European 
Sourcebook, Eurobarometer. Porovnává údaje ze tří oblastí kriminality: loupeže, 
vloupání do bytu a krádeže motorových vozidel v 15 členských státech EU v roce 
2003. Výsledky průzkumu a perspektivy dalšího vývoje. 

NL - eng: PA: jv/2005 

 

001829 - ANAL 034253 

NEČADA, Václav 

Obchodování s lidmi.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 1, s. 4 - 12.  

 Přehled nejdůležitějších mezinárodních dokumentů týkajících se obchodování s 
lidmi. Vývoj trestněprávní úpravy obchodování s lidmi a její současný stav v ČR. 
Dokumentace z vybraných trestních spisů.  

CZ - cze: PA: če/2005 
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001796 - ANAL 036430 

SADOVSKÝ, Dalibor - SUCHÁNEK, Jaroslav 

Platební karty a možnosti jejich zneužití.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 1, s. 50 - 54, lit. 6.  

 Klady a negativa platebních karet. Ochranné prvky platebních karet. Čipové karty. 
Zneužívání platebních karet. Druhy trestné činnosti s platební kartou. Dílčí kroky 
skimmingu. Provoz bankomatů. Bankomaty mohou fungovat i jako prostředek ke 
zneužití platebních karet. Způsoby takového zneužití. Trestná činnost páchaná bez 
fyzické přítomnosti platební karty. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001869 - ANAL 035625 

SCANLAN, G. 

The Control of Corruption [Kontrola korupce].  

In: Journal of Financial Crime. - 11, 2004, č. 4, s. 316 - 321.  

 Role korupce v anglickém trestním právu, nová koncepce korupce, předpokládané 
následky korupce. Následky korupce v porovnání s následky podvodů. Závěr. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

001870 - ANAL 035626 

SLITER, John 

"Techno Risk" - Technology and Intelligence Data Need to be Pushed [Techno risk - 
technologická a znalostní data potřebují být sdílena].  

In: Journal of Financial Crime. - 11, 2004, č. 4, s. 322 - 324.  

 Problematika sdílení informací v oblasti finanční kriminality. Využívání nových 
informačních technologií. RECOL=Reporting economic crime online. Projekt 
RECOL pro sdílení informací o hospodářské kriminalitě. Popis projektu. Nástin 
budoucího vývoje. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

001766 - ANAL 034520 

SMIT, Paul R. - MEIJER, Ronald F. - GROEN, Peter-Paul J. 

Detection Rates, An International Comparison [Míra objasněnosti trestných činů. 
Mezinárodní srovnání].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 10, 2004, č. 2-3, s. 225 - 
253, 6 tab., 3 obr., lit. 10.  

 Míra objasněnosti trestných činů se v jednotlivých evropských zemích značně liší. 
Rozdíly jsou příliš velké, než aby bylo možno je vysvětlit jen schopností policie řešit 
případy. Tato studie zkoumá další faktory, které mají vliv na stupeň objasněnosti:  
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faktory vnější, organizační a technické. Všímá si také souvislosti mezi mírou 
objasněnosti a mírou trestu a bere v úvahu i problém policejní pravomoci v různých 
zemích. 

NL - eng: PA: jv/2005 

 

001767 - ANAL 034521 

TUERKHEIMER, Deborah 

Recognizing and Remedying the Harm of Battering : A Call to Criminalize Domestic 
Violence [Podstata a náprava škod, způsobených týráním. Výzva ke kriminalizaci 
domácího násilí].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 94, 2004, č. 4, s. 959 - 1032, lit. 372.  

 Definice domácího násilí v americkém systému trestního soudnictví neodpovídá 
skutečnému stavu věcí. Sankce, které zákon ukládá, jsou nedostatečné. Kriminalizace 
domácího násilí vyžaduje důkladnou reformu. Nová definice domácího násilí. Rozbor 
několika konkrétních případů. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

001873 - ANAL 036228 

VOLTZ, David 

Domestic defense grants [Granty pro národní bezpečnost].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 1, s. 24 - 28.  

 K systému přidělování grantů a financování aktivit (výzkumu, preventivních 
opatření, aj.) k potírání terorismu v USA. Podrobněji k přihlašování, rozhodování a 
přidělování grantu. Dostupnost finančních prostředků. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

001721 - ANAL 035972 

BEYER, Dušan 

Fotbaloví chuligáni v Polsku.  

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 88 - 94, lit. 8.  

 Projevy chování fotbalových příznivců v Polsku. Počátky fans scény v Polsku. Éra 
chuligánství. Teoretické přístupy. Specifika polských fanoušků. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001716 - ANAL 035967 

BUREŠ, Radim 

Úloha Rady Evropy v prevenci a potlačování diváckého násilí.  

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 50 - 55.  
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Obecná opatření v oblasti bezpečnostního plánování a řízení. Doporučené postupy při 
vysoce rizikových zápasech. Problematika oddělení fanoušků pomocí plotů. 
Pořadatelská služba. Výroba a distribuce vstupenek. Preventivní a vzdělávací 
opatření. Identifikace a potrestání pachatelů. Policejní spolupráce. Prevence rasismu a 
intolerance.  

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001718 - ANAL 035969 

ČECHOVSKÝ, Jan 

Německo.  

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 84 - 88, lit. 2.  

 Německé projekty pro fanoušky. Vznik projektů. Cíle projektů pro fanoušky. Přehled 
projektů pro fanoušky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001744 - ANAL 034516 

GRUSZCZYNSKA, Beata 

Crime in Central and Eastern European Countries in the Enlarged Europe [Kriminalita 
ve středoevropských a východoevropských zemích v rozšířené Evropě].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 10, 2004, č. 2-3, s. 123 - 
136, 3 tab., 4 grafy, lit. 19.  

 Porovnávání statistik kriminality jednotlivých zemí v nově uspořádané Evropě 
zůstává největším metodologickým problémem kriminologické analýzy. Trestní 
systém a trestní politika jednotlivých zemí se liší, statistické systémy rovněž. Autoři 
zkoumají trend současné kriminality ve střední a východní Evropě (zabití, přepadení, 
vloupání, krádeže, drogy). Vycházejí ze sociálně-ekonomických aspektů. Přehled 
použitých statistických pramenů. 

NL - eng: PA: jv/2005 

 

001717 - ANAL 035968 

MILES, Kevin 

Ambasády pro fanoušky ; Přel. Jan Čechlovský.  

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 65 - 71.  

 Historie, pozadí, souvislosti, základní struktura "ambasád" pro fanoušky. Úkoly 
ambasád pro fanoušky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001720 - ANAL 035971 

MILO, Daniel 

Něco ze Slovenska.  

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 82 - 83.  

 Rasismus na slovenských stadionech je stejným problémem jako v jiných zemích. 
Někdy se stává, že rasistické pokřiky nejsou jen doménou mladých, ale přidávají se i 
starší občané. Rasismus a sdělovací prostředky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001719 - ANAL 035970 

SCHNEIDER, Thomas - GABRIEL, Michael 

Přehled příkladů dobré praxe v sociálně - integrativní práci s fotbalovými fanoušky.  

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 55 - 64.  

 Základem úspěchu sociální práce s fanoušky (fan couching) je všeobecně pozitivní 
přístup k této specifické formě "kultury" mladých. Nejdůležitější oblasti konkrétních 
přímých aktivit práce s fanoušky. Druhý střed sociální práce s fanoušky je "public 
relations" a práce s institucemi. Terénní práce s institucemi. Terénní práce (práce s 
fanoušky). Příklady sociální práce. Zlepšení vztahů mezi kluby a fanoušky. Boj proti 
rasistickému, xenofobnímu, diskriminujícímu a netolerantnímu chování ve sportu. 
Mezinárodní spolupráce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001714 - ANAL 035965 

SMOLÍK, Josef 

Fotbal a násilí.  

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 37 - 42, lit. 13.  

 Divácké násilí z pohledu historie. Fotbaloví násilníci. Řešení diváckého násilí v 
České republice. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001715 - ANAL 035966 

SUCHÁNEK, Marek 

Aktivity státních institucí ČR v problematice diváckého násilí.  

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 42 - 46.  

 Gesce ministerstev ČR v problematice diváckého násilí. Evropská dimenze 
problematiky. Koordinační komise k problematice diváckého násilí a nevhodného 
chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech. Úkoly policie na  
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úseku diváckého násilí. Divácké násilí v trestním právu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ  VĚDY 

 

001963 - ANAL 036251 

BERENT, Jaroslaw 

Biostatystyczna interpretacja badaň genetycznych w dochodzeniu ojcostwa dla 
przypadków blieskiego pokrewienstwa pozwanego mezczyzny i ojca biologicznego 
[DNA testy otcovství a jejich biostatistická interpretace u pokrevně příbuzných]. 

In: Archiwum medycyny sadowej i kriminologii. - 54, 2004, č. 4, s. 259 - 263, lit. 6.  

 Z habilitační práce k určování otcovství metodou DNA a případy sporného otcovství 
v linii rodově blízkých příbuzných. Možné komplikace z analýzy testů a základní 
biostatistické metody na podporu přesného určení otcovství. 

PL - pol: PA: bv/2005 

 

001945 - ANAL 034545 

BÖHLE, Karlheinz - WILDENSEE, Peter 

Forensische Handschriftenuntersuchung : Bemerkungen über den 
Wissenschaftlichkeitsanspruch [Soudní zkoumání rukopisů. Poznámky k požadavku 
na vědeckost metody].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 2, s. 106 - 113, 4 tab., lit. 31.  

 Od doby, kdy bylo Německo znovu sjednoceno, probíhají rozsáhlé diskuse o vědecké 
fundovanosti soudního zkoumání rukopisů. Chyby v analýze rukopisů, předpojatost 
odborníků. Grafologie jako součást kriminalistiky. Teorie a praxe soudního zkoumání 
rukopisů. Nevědecký rozbor písma. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001877 - ANAL 034533 

FRIEDRICH, Reinhard E. - SCHEUER, Hanna A. - SCHULZ, Friedrich 

Zuordnung einer Bissmarke an der Haut des Opfers zum Gebiss des Täters durch 
Nachweis von Anomalien der Stellung und Zahl der Frontzähne [Otisky zubů na 
pokožce oběti a identifikace chrupu pachatele podle anomálie, polohy a počtu 
předních zubů].  

In: Archiv für Kriminologie. - 215, 2005, č. 1-2, s. 11 - 17, 4 obr., lit. 14.  

 Na hrudi 76leté zardoušené ženy byly nalezeny otisky zubů. Podle anomálie zubů a 
jejich polohy bylo možno ověřit totožnost pachatele, který se později k činu sám 
doznal. Význam fotografické dokumentace v podobných případech je nesporný. 

BRD - ger: PA: jv/2005 
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001882 - ANAL 034534 

FRIEDRICH, Reinhard E. - SCHULZ, Friedrich 

Unterkieferfraktur durch Messerstich [Fraktura dolní čelisti způsobená bodnutím 
nože]. 

In: Archiv für Kriminologie. - 215, 2005, č. 1-2, s. 27 - 33, 3 obr., lit. 15.  

 Případ muže, který byl napaden jinou osobou a utrpěl zranění tváře se zlomeninou 
dolní čelisti. Byla řešena otázka, jestli zlomenina vznikla opravdu následkem bodné 
rány v tváři a jestli je možno zranění kvalifikovat jako životu nebezpečné. 
Z klinického nálezu nebylo možno s jistotou určit, která z nalezených zbraní byla 
použita. V diskusi jsou uvedena všechna vážná nebezpečí, která vznikají při bodných 
ranách v obličeji. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001984 - ANAL 036487 

JIROTKA, Antonín 

Obrázky prstů.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 3, s. 2 - 5, 7 obr.  

 Systém AFIS. Zahájení provozu automatického identifikačního systémy v ČR. 
Systém EURODAC. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001957 - ANAL 036250 

MIZERSKA, Malgorzata - BERENT, Jaroslaw - BARZDO, Maciej - 
KARKUSZEWSKI, Leszek - SZRAM, Stefan 

Bledy medyczne z zakresu chorób wewnetrznych w materiale Katedry i Zakladu 
Medycyny sadowej UM v Lodzi [Zanedbání a chyby při léčení vnitřních chorob v 
případech posuzovaných na katedře soudního lékařství při lékařské univerzitě v 
Lodži].  

In: Archiwum medycyny sadovej i kriminologii. - 54, 2004, č. 4, s. 252 - 258, lit. 8.  

 Podrobnosti k 20 případům, posuzovaným v r. 2002 na katedře soudního lékařství v 
Lodži. V polovině případů byl prokázán nesprávný postup léčby (zejména zanedbání 
a chybná diagnóza), 17 ze všech případů skončilo smrtí pacienta. Příčiny, viníci a 
chyby.  

PL - pol: PA: bv/2005 
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001890 - ANAL 034535 

OEHMKE, Stephan - BIRNGRUBER, Christoph - KREUTZ, Kerstin - VERHOFF, 
Marcel A. 

Verdacht auf Tötungsdelikt mit politischem Hintergrund – Aufklärung als 
akzidentelle Kohlenmonoxidvergiftung [Podezření na trestný čin zabití s politickým 
pozadím. Objasněno jako neúmyslná otrava kysličníkem uhelnatým].  

In: Archiv für Kriminologie. - 215, 2005, č. 1-2, s. 34 - 42, 6 obr., lit. 29.  

 Na tržišti došlo ke konfliktu mezi dvěma pravicovými skupinami mladých lidí. 
Krátce nato bylo nalezeno hořící auto a v něm mrtvé tělo muže. Jeho totožnost byla 
zjištěna rentgenovým snímkem horní čelisti. Usnul v zaparkovaném autě a nechal 
motor běžet. Auto mělo tzv. sportovní výfukovou trubici, která byla však 
přimontována dodatečně a neodborně. To bylo příčinou úniku oxidu uhelnatého a 
požáru. Při předpokládané souvislosti s předchozím politickým konfliktem zůstávají 
tři možnosti řešení: nehoda, úmyslné zabití, 

sebevražda. Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001950 - ANAL 034546 

QUAMBUSCH, Erwin 

Wirkungsvolle Videoüberwachung : Aspekte eines polizeilichen Pilotprojekts 
[Účinné sledování pomocí videokamer. Aspekty policejního zkušebního projektu].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 3, s. 156 - 160, lit. 21.  

 Monitorování pomocí videokamer jako účinný prostředek proti ohrožení osobní 
bezpečnosti a kriminalitě. Ve Velké Británii jsou videokamery používány častěji než 
v Německu. Příčiny tohoto rozdílu. Spory o právní přípustnost tohoto druhu 
sledování. Pilotní projekt v Bielefeldu. Statistiky a vyhodnocení výsledků. Zájem 
občanů o tento způsob ochrany. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001797 - ANAL 036431 

RAK, Roman 

Digitální stopa. 

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 1, s. 55 - 59, 4 obr., lit. 11.  

 Termín digitální stopa. Datové objekty. Fyzické objekty. Grafické znázornění definic 
základních pojmů. Originály digitální stopy. Duplikát digitální stopy. Kopie digitální 
stopy. Obecný význam definice digitální stopy. Digitální stopa a její místo v klasické 
teorii stop. Digitální stopy a jejich praktické využití. Digitální stopy z pohledu 
kriminalistické kategorizace stop. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001881 - ANAL 036234 

REZA, J.D. 

IBIS assists with roadside identification [IBIS pomáhá s identifikací na silnicích].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 1, s. 82 - 86, 4 obr.  

 Popis a testování provozu nového identifikačního systému IBIS (Information Based 
Identication System), založeného na přenosu informací o osobě, které byl pořízen 
otisk prstu na identifikačním zařízení v terénu. Uplatnění IBIS se testuje např. u 
hlídkových vozidel při kontrolách podezřelých osob v zastavovaných vozidlech, apod. 
Technické údaje k identifikačnímu systému IBIS a jeho příručního zařízení Compaq 
IPAQ 3955 PDA. Odpověď z databází AFIS trvá zhruba 3 minuty. Principiálně stejný 
systém Identix IBIS s regionální databází pro americký Středozápad MAFIN. Rychlá 
identifikace osoby z hlediska trestné činnosti a zvýšení bezpečnosti policistů jako 
hlavní přínosy. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

001857 - ANAL 036450 

SEKYROVÁ, Veronika 

Přínos požárního psa při zjišťování příčin.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 1, s. 65 - 67, lit. 7.  

 Užití požárního psa při zjišťování příčin vzniku požáru. Metoda výcviku požárních 
psů. Požární psi v ČR. Odběr a transport vzorků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001916 - ANAL 036240 

STECK-FLYNN, Kathy 

Getting down a dirty [Vydat se na zem a zašpinit se].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 2, s. 32 - 40, 3 obr.  

 Význam analýzy vzorků zeminy z místa činu a okolí místa činu, stop zeminy nebo 
prachových částic na obětech nebo u podezřelých pro kriminální vyšetřování a 
dokazování. Metody získávání vzorků, jejich přeprava a zpracování. Stopy zeminy z 
interiérů, exteriéru, na částech oděvu. Laboratorní rozbory vzorku a vybavení 
laboratoří. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

001876 - ANAL 034532 

TSOKOS, Michael - BRAUN, Christian 

Das Verletzungsbild an der Hand durch Abrutschen auf die Klinge beim Zustechen 
mit einem Messer : Ein Beitrag zur differentialdiagnostischen Einordnung von 
Verletzungen durch scharfe Gewalteinwirkung an der oberen Extremität [Zranění na  
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ruce vzniklé třením o čepel při bodnutí nožem. Příspěvek k diferenciálnědiagnostické 
klasifikaci úrazů horních končetin, způsobených hrubou silou.].  

In: Archiv für Kriminologie. - 215, 2005, č. 1-2, s. 1 - 10, 5 obr., lit. 17.  

 Diagnostika zranění ruky, které si dotyčná osoba způsobila sama,  např. za účelem 
předstírání trestného činu napadení. Diagnostika zranění ruky, zaviněného jinou 
osobou. Rozbor pěti případů zranění nožem. Lokalizace zranění na prstech. Z řezných 
ran je možno provést rekonstrukci celé události. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

001779 - ANAL 034525 

ELLIS, Gene - MARSHALL, Greg - SKINNER, Chris - SMITH, Gary 

Using Visual Technology for Recruitment [Použití vizuální technologie při přijímání 
nových policistů].  

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 1, s. 20 - 24, 2 obr., lit. 5.  

 Nové metody propagace policejní práce a náboru vhodných osob pomocí internetu, 
inzerce, videa, televize, rozhlasu, billboardů, plakátů. Velmi důležitá je obsahová 
stránka této propagace, zvláště obrazová. Je nutno znát psychologii uchazečů. Dřívější 
metody většinou idealizovaly policejní práci a vytvářely tak mylné představy. Rozdíl 
mezi představou o policejní práci a realitou však stále trvá. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

001911 - ANAL 034538 

FULLER, John 

Staff Inspection : A Strong Administrative Tool [Kontrola policejního personálu. 
Důležitý článek administrativy].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 12, s. 66 - 72, lit. 2.  

 Inspekce je součást administrativního systému, jehož pomocí se zjišťuje, jestli 
činnost a technické vybavení policejní služebny odpovídá současnému standardu. 
Podrobný přehled všech personálních a technických záležitostí, které podléhají 
inspekci. Inspekce také zjišťuje, jestli stížnosti občanů na policii, resp. kritika 
v médiích odpovídá pravdě. Takto je možno včas odhalit předpisy, které připouštějí 
různý výklad, a zabránit dalším vážným problémům. 

USA - eng: PA: jv/2005 
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001971 - ANAL 036054 

GROSS, Hermann - SCHMIDT, Peter 

Ausländer in Hessischen Polizei: zwischen Integration und symbolischer Politik : 
Beitrag zur Vermeidung oder Verringerung interkultureller Konflikte [Cizinci v 
hesenské policii: mezi integrací a symbolickou politikou. Přípspěvek k uvarování se 
interkulturních konfliktů a snižování jejich počtu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 1, s. 20 - 23, 2 tab., lit. 3.  

 Interkulturní a multietnická společnost vyžaduje i zapojení "cizinců" do policejních 
služeb. Právní úpravy zaměstnávání příslušníků etnických menšin, vývoj 
zaměstnanosti cizinců v policejních službách od roku 1994 v hessensku. Význam pro 
předcházení interkulturním a interetnickým konfliktům. 

BRD - ger: PA: BHú2005 

 

001965 - ANAL 036049 

HASELOW, Reinhard - SCHÜMCHEN, Werner 

Die soziale Handlungskompetenz als Ausdruck des Selbstmanagements : Polizeilich 
relevante Situationen können nur sozial handlungskompetente Polizeibeamte und -
beamtinnen qualitätsbewusst managen [Schopnost sociálního chování jako výraz 
vedení sebe sama. Jen pochopení policejně relevantní situace vede ke kvalitativně 
vědomému uplatnění sociálních schopností policejních úředníků a úřednic].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 1, s. 6 - 8.  

 Objasnění výrazu "sociální kompetence", resp. "sociální kompetence chování" jako 
komplexu schopností obstát ve speciálních situacích vyžadujících interaktivní jednání 
a vlivy. Vnitřní a vnější vztahy sociálních kompetencí, jejich význam a kdy mohou 
být uplatňovány. Vztah sociálně kompetenčního jednání a jednání vedoucímu k 
mocenskému, respektive násilnému zásahu, nebo násilné konfliktní situaci. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

001966 - ANAL 036050 

HASELOW, Reinhard - SCHÜMCHEN, Werner 

Interkulturelle Kompetenz im dienstlichen Blickfeld : Im Kontakt zur Öffentlichkeit 
eine traditionelle Anforderung, im innerdienstlichen Umgang eine recht junge Grösse 
[Interkulturní kompetence v služebním zorném poli. Tradiční požadavky na kontakt s 
veřejností, vnitroslužební zacházení s touto jedině správnou veličinou].  

In: Deutsches  Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 1, s. 9 - 11.  

 Vznikání multikulturní společnosti (sjednocování Evropy, migrace, globalizace) a 
nutnost přizpůsobit této skutečnosti i policejní činnost. Potřeba tzv. "interkulturních 
kompetencí", t.j. schopnosti umět se pohybovat v multikulturní společnosti. Konkrétní 
obsah těchto "kompetencí", důležitost umění komunikace. Vztah sociálních a 
interkulturních kompetencí, způsob jejich rozvíjení a význam pro policejní činnost. 

BRD - ger: PA: bh/2005 
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001904 - ANAL 034537 

HONIG, Audrey L. - SULTAN, Steven E. 

Reactions and Resilience under Fire : What an Officer Can Expect [Reakce a odolnost 
v kritické situaci. Co může policista očekávat].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 12, s. 54 - 60, 11 tab., lit. 10.  

 Schopnost policistů orientovat se v kritických situacích, při přestřelkách, v ohrožení 
života apod. Bylo zkoumáno 430 incidentů, v devadesáti procentech případů museli 
policisté použít střelnou zbraň. Reakce policistů, následky na jejich zdraví a na 
psychiku. Porovnání s dřívější studií autorů Honiga a Rolanda (Police Chief, říjen 
1998). Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

001807 - ANAL 036441 

HUBERT, Jan 

Krizové situace - vyšetřování zákroků a komunikace policistů s advokáty delikventů.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 1, s. 38 - 44.  

 Poslání policisty je náročné a často s sebou přináší stresové situace. Policejní 
psycholog se věnuje jednání policisty s inspekcí, s advokáty obviněných a 
vystupováním před soudem. Na článek navazuje vyjádření pražského advokáta a 
ředitele Inspekce MV ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001964 - ANAL 036048 

HÜCKER, Fritz 

Soziale Handlungskompetenz für den Polizeiberuf : Dimensionen soziale 
Handlungskompetenzen [Sociální způsobilost pro výkon policejní služby. Dimenze 
sociální způsobilosti].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 1, s. 2 - 6, lit. 10.  

 Současná policejní práce vyžaduje kromě odborných znalostí také určité sociální 
schopnosti pro jednání v konfliktních nebo emocionálně vypjatých situacích, v 
odlišném kulturním prostředí apod. Požadavky na výkon policejní práce v rámci 
činnosti orientované na občany. Definování těchto "sociálních kompetencí", jejich 
místo v celkové hierarchii policejní práce, vytváření sociálních schopností a jejich 
uplatňování v praxi. 

BRD - ger: PA: bh/2005 
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001919 - ANAL 036241 

KANABLE, Rebecca 

Uniforms and equipment shouldn't be completely uniform [Služební stejnokroj a 
výstrojní doplňky by neměly být zcela uniformní].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 2, s. 42 - 52, 9 obr.  

 Policejní stejnokroje pro ženy a možnosti zpestření výběru výstrojních součástek 
podle podmínek služby, vkusu a módních trendů. Ukázka některých nových 
výstrojních doplňků a součástek pro ženy. Uniforma na míru a problematika 
vhodných velikostí. Materiály a technologie zpracování. K činnosti IWITTS, která 
sleduje i tuto problematiku. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

001922 - ANAL 034544 

KLOCKE, Gabriele 

Beamtenbeleidigung - Gründe für die Nichtreaktion [Urážka policisty. Důvody, proč 
nereagovat].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 2, s. 103 - 105, 1 obr., lit. 12.  

 Průzkum byl proveden u 212 policistů ze čtyř německých regionů. Otázka zněla, jak 
reagovali na hrubé urážky občanů nebo delikventů. 20 procent dotázaných hodnotilo 
svou vlastní reakci jako příliš laxní, ostatní reagovali podle vlastního mínění 
přiměřeně, žádný z nich neposoudil svou reakci jako nepřiměřeně přísnou. Autorka se 
též zabývá fenomenologií urážky z psychologického hlediska a uvádí přehled urážek, 
které tvoří jakési specifikum v německy mluvících zemích. Zdravotní a psychický 
stav osoby, která se dopouští hrubé urážky a důvody, proč policista nemusí na urážku 
reagovat. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001751 - ANAL 036401 

KOUSALOVÁ, Eva 

Muži v černém 2. Útvar rychlého nasazení francouzské policie - RAID.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 2, s. 25, 3 obr.  

 Zřízení speciální jednotky - RAID. Úkoly jednotky RAID. Přijetí k jednotce RAID. 
Složení jednotky RAID - sekce. Spolupráce jednotky RAID. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001970 - ANAL 036053 

LOBENSTEINER, Thomas 

Risikokompetenz : Risikokompetenz als Grundlage für Organisationsinnovationen 
[Kompetence rizik. Schopnost se vyrovnávat s rizikem jako základ inovaci 
organizace]. 
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In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 1, s. 17 - 20, 3 schemata. 

 Rozdílně přijímané pojmy "riziko" a "odvaha". Uznání jejich významu jako 
důležitého faktoru pokroku a inovací, ale zároveň jejich odmítání jako faktorů 
ohrožujících stabilitu a bezpečnost. Faktor vědomého a plně odpovědného rizika, 
jehož výsledkem je odvaha k inovacím. Analýza pojmů "riziko" a "odvaha", 
připravenost k rizikovému jednání, schopnost se s rizikem vyrovnat a možnost 
trénovat tyto schopnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

001967 - ANAL 036051 

MEYER, Willy - LENFERT, Thomas 

Interkulturelle Handeln als notwendige Kompetenz für die Polizeiarbeit : Bundes- und 
Länderpolizeien vor grossen Herausforderung [Interkulturní chování jako důležitá 
součást policejní práce. Spolková a zemská policie před velkou výzvou].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005., č. 1, s. 11 - 13.  

 Vytváření interkulturní společnosti, historickopolitické pozadí a příčiny. Nutnost 
policie se vyrovnávat s multikulturní společností, překonávat předsudky a najít 
prostředky komunikace s různými menšinami. Základy vzdělávání policistů v tomto 
směru, příprava na policejní činnost spojenou s jednáním s cizinci. Metodicko-
didaktická realizace výchovy policistů v oblasti interkulturní komunikace. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

001903 - ANAL 034536 

WEITZER, Ronald - TUCH, Steven A. 

Public Opinion on Reforms in Policing [Názory veřejnosti na reformy v policejní 
práci].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 12, s. 26 - 30, 4 tab., lit. 6.  

 Obyčejně se předpokládá, že veřejnost vítá jakékoliv reformy v policejní práci, ale 
tento předpoklad nemusí být vždy správný. Znát názor veřejnosti je velmi důležité pro 
další vývoj policejní práce. Některé reformy mohou zvýšit důvěru občanů k policii a 
tím i jejich ochotu spolupracovat s policií. Tento průzkum byl proveden koncem roku 
2002 a zaměřil se na tři oblasti policejní práce: 1) zastoupení národnostních menšin v 
policejním sboru, 2) potřeba monitorů v obchodech a na ulicích, 3) osobní 
odpovědnost policistů, umění jednat s lidmi jako součást policejního výcviku. 
Výsledky a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

001968 - ANAL 036052 

WERNER, Erwin 

Schlüsselqualifikationen, wie kann man sie erkennen und wie trainieren? : 
Persönliche Voraussetzungen für den beruflichen Erfolg [Klíčová kvalifikace - jak  
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může člověk poznat sám sebe a jak toto sebepoznání trénovat? Osobnostní 
předpoklady pro úspěch v povolání].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 1, s. 14 - 17, 3 tab., lit. 3.  

 Co vlastně znamená pojem "klíčová kvalifikace", jak tento termín vznikl a které 
"kvalifikační" předpoklady jsou klíčové z hlediska zaměstnance a z pohledu 
zaměstnavatele. Způsoby chování a osobnostní vlastnosti důležité pro úspěch v 
povolání. Typy chování, jaké lze často pozorovat na pracovišti, při rozhovorech, 
jednáních s klienty apod. Možnosti "klíčovou kvalifikaci" natrénovat, které fráze 
"zabíjejí" a které pomáhají. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

001992 - ANAL 036059 

FRYŠTÁK, Marek 

Kodex policejní etiky.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, březen, s. 1 - 10.  

 Otázky policejní etiky, principů policejní práce, mravních a morálních vlastností 
policisty. Význam vztahu a důvěry veřejnosti k policii pro policejní činnost. Důvody 
celkové nedůvěry v policii mezi občany v ČR. Význam chování policistů v rámci 
jejich mimoslužebních aktivit. Důvody přijetí kodexu policejní etiky, mezinárodní 
právní normy vymezující kritéria pro jednání a chování policistů. Kodex policejní 
etiky v ČR, jeho význam a smysl. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001972 - ANAL 036055 

GOSCHIN, Grit 

"Anti-Konflikt-Teams" in Berlin - Konzeption und Einsatzerfahrungen : 
Konfliktsituationen sind vorrangig mit den Mitteln der Kommunikation  zu 
bewältigen ["Antikonfliktní tým" v Berlíně - koncepce a zkušenosti z praxe. Zvládnutí 
konfliktních situací je především záležitostí komunikace].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 1, s. 23 - 25.  

 Pro řešení zvláštních situací (demonstrace, protestní akce apod.) byla v Berlíně 
zřízena zvláštní policejní jednotka, jejíž členové jsou speciálně vycvičeni a vyškoleni, 
aby mohli komunikovat s účastníky těchto akcí a předcházet tak vzniku, resp. eskalaci 
konfliktní situace. Koncepce práce tohoto zvláštního týmu, zkušenosti z praxe 
(prvomájové "Kravály", transporty jaderného paliva, extremistické demonstrace, 
studentské protesty apod.). 

BRD - ger: PA: bh/2005 
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001973 - ANAL 036056 

MATZDORF, Christian 

"AHA!"-Konzept in Berlin - Generierung und Realisierung : Die jährlichen Ereignisse 
am 30. April/1. Mai in Berlin - neue Formen der Kommunikation im Kontext einer 
der ganzheitlichen Öffentlichkeitsarbeit ["AHA" koncepce v Berlíně - základní 
projekt a realizace. Události z 30. dubna a 1. května v berlíně loňského roku - nové 
formy komunikace v kontextu práce s veřejností].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 1, s. 26 - 30, 1 obr.  

 V Berlíně již tradičně dochází 30. dubna a 1. května k různým protestním akcím, 
které často vyúsťují v tzv. kravály. Berlínská policie proto vytvořila zvláštní koncepci 
policejní činnosti v rámci všeobecné komunikace s veřejností, tzv. AHA!-Konzept 
(Aufmerkamheit - Hilfe - Appel! = Pozor - Pomoc - Výzva). Základní koncepce této 
modifikace community policing - cílové skupiny, obyvatelstvo, média, politika, 
policie. První zkušenosti z let 1999 a 2000. Rozvíjení této koncepce, ustanovení 
speciálního antikonfliktního policejního týmu, některé problémy a jejich řešení. 
Současný stav AHA! koncepce. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

001988 - ANAL 036489 

ROZUM, Zdeněk 

Absolventi Policejní akademie ČR v praxi.   

In: Policista. - 11, 2005, č. 3, s. 18 - 19, 2 obr.  

 Výzkum absolventů prvních pěti výstupních ročníků byl realizován na základě dvou 
samostatných výzkumných projektů. Poznatky získané z realizace těchto projektů se 
staly východiskem pro vypracování výzkumného projektu č. 3. Projekt bude 
realizován ve třech samostatných etapách a bude ukončen v roce 2008. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

001818 - ANAL 036003 

BERNAT, Erwin 

Právně etické argumenty proti reprodukčnímu klonování = Rechtsethische Argumente 
gegen das reproduktive Klonen. Kritik und Antikritik : Kritika a antikritika.  

In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 4, 2004, č. 10, s. 46 - 71.  

 Rozdílnost posuzování terapeutického klonování z hlediska morálky. Klíčovou 
otázkou je formulace práva na život a zákazu usmrcení v případě mimoděložního 
embrya. Reproduktivní klonování a jeho zákaz. Vztah reproduktivního klonování a  
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lidské důstojnosti. Reproduktivní klonování a blaho dítěte. Reproduktivní klonování a 
kolektivní zájem. 

CZ - cze, ger: PA: bh/2005 

 

001816 - ANAL 036001 

CHISHOLM, Marcela 

Může zákaz diskriminace zapříčinit diskriminaci? = Can Prohibition of 
Discrimination cause Discrimination? The case of a "non-privileged" non-EC national 
: Případ "neprivilegovaného" občana nečlenské země ES  

In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 4, 2004, č. 10, s. 4 - 27.  

 Pojem "privilegovaní nečlenové" ES/EU a možnost právní ochrany jejich práv. 
Protože všechny členské země EU ratifikovaly Evropskou úmluvu o lidských 
právech, může se žadatel, který není tímto "privilegovaným" občanem nečlenské 
země a který je sezdaný s občanem členského státu, může dovolávat v daném státě 
ochrany podle čl. 8 Evropské úmluvy. Toto právo však může zaniknout rozvodem 
nebo úmrtím manžela. 

CZ - cze, eng: PA: bh/2005 

 

001782 - ANAL 036418 

DUBSKÝ, Milan - PEŠEK, Lubomír 

Činnost HZS ČR v oblasti integrovaného záchranného systému a operačního řízení v 
roce 2004.  

In: 112. - 4, 2005, č. 2, s. 15 - 17, 1 obr.  

 Pro integrovaný záchranný systém (IZS) byl rok 2004 rokem mimořádným. 
Legislativní činnost byla soustředěna na přípravu činnosti IZS v podmínkách nového 
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
Současně probíhala plánovaná příprava jak ke zkvalitnění součinnosti IZS při 
likvidaci mimořádných událostí. Plnění mezinárodních zásahů. Mezinárodní akce. 
Spolupráce IZS na ústřední a krajské úrovni. Komunikace v IZS. Oblast požární 
ochrany. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001841 - ANAL 034255 

FRYŠTÁK, Marek 

Pár poznámek k návrhu věcného záměru rekodifikace zákona o trestním řízení 
soudním z pohledu policejní praxe.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 10, s. 15 - 19.  

 Dokončení z TP č. 12/2004. Policejní praxe po velké novele signalizuje podstatný 
problém: jak postupovat ve vztahu k podáním, která, byť jsou označena jako trestní 
oznámení, neobsahují údaje, ze kterých by bylo možno učinit závěr o podezření ze  
spáchání trestného činu. Možnosti řešení.  
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CZ - cze: PA: če/2005 
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001842 - ANAL 036217 

GREGOROVÁ, Zdeňka 

Agenturní zaměstnávání - nová právní úprava v českém pracovním právu. 

In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 2, s. 2 - 7.  

 Agenturní zaměstnávání jako nový institut v platném zákoníku práce. Podstata 
agenturního zaměstnání v ČR. Agenturní zaměstnávání v úmluvě č. 181 Mezinárodní 
organizace práce. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001781 - ANAL 036417 

KEMROVÁ, Jana 

Požární ochrana jaderné elektrárny Temelín.  

In: 112. - 4, 2005, č. 2, s. 18, 2 obr.  

 Jaderná elektrárny patří mezi provozy s nejpřísnějšími bezpečnostními předpisy. 
Dodržují se zde speciální režimy a ochranná opatření, která mají předejít případnému 
vzniku mimořádné události. Svoje specifika má i požární ochrana jaderných 
elektráren. Zásahová činnost. Oblast prevence. Výcvik hasičů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001758 - ANAL 036212 

KOMÁREK, Jan 

Průběh řízení o předběžné otázce Evropského soudního dvora (dokončení).  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 2, s. 27 - 38, lit.  

 Dokončení z č. 1/2005, od s. 11. K ústní části řízení Soudního dvora. Dále k 
rozhodování Soudního dvora a obsah, forma a oprava rozsudku. Náklady řízení, právo 
na bezplatnou právní pomoc. Zvláštní procesní opatření a zvláštní druhy řízení. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001765 - ANAL 036216 

LANGER, Petr 

Trestný čin opilství (1. část).  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 2, s. 55 - 59, lit.  

 Pojednání o paragrafu 201a trestního zákona. Historický exkurz do vývoje právní  
úpravy tr. činu opilství. Opilství de lege lata. Dokončení v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: bv/2005 
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001830 - ANAL 034254 

LATA, Jan 

Ochranné léčení ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 502/02.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 1, s. 12 - 15.  

 Ochranné léčení jako druh ochranného opatření. Problematika ukládání ochranného 
léčení. Konstatováno, že uložení ochranného léčení není na místě u bagatelních 
trestných činů, pokud nebezpečí ze strany pachatele hrozící je nižší. V mnoha 
případech se stává, že je ochranné léčení (zejména v ústavní formě) ukládáno 
v neadekvátních případech. Jeden z takových případů byl předmětem posouzení 
Ústavného soudu ve věci sp.zn. IV. ÚS 502/02. Skutkové okolnosti posuzovaného 
případu a meritum nálezu ÚS. Komentář k nálezu. Ochranné léčení a zabezpečovací 
detence v navrhovaném trestním zákoníku. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

001764 - ANAL 036215 

PATĚK, Daniel 

Obchodní sdělení advokáta (z pohledu zákona č. 480/2004 Sb.).  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 2, s. 15 - 19.  

 Ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Zákon 
implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES o některých 
právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu. 
Definice, přípustnost a specifika obchodního sdělení advokáta. Pravomoc k výkonu 
dozoru nad dodržováním zákona a sankce. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001761 - ANAL 036214 

REPÍK, Bohumil 

K podávání informací o podezřelých osobách orgány činnými v trestním řízení.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 2, s. 12 - 15.  

 Praxe a právo v ČR k podávání informací o podezřelých v přípravných fázích 
soudního řízení. K zárukám respektování principu presumpce neviny, aspekty 
veřejného zájmu, princip neveřejnosti v zahraničních trestněprocesních systémech. 
Nedostatky v české právní úpravě. Diskuze. 

CZ - cze: PA: bv/2005 
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001759 - ANAL 036213 

Stanovisko České advokátní komory k problematice odposlechů.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 2, s. 11.  

 Stav v oblasti telefonních odposlechů hodnotí ČAK jako velmi znepokojující až 
alarmující, současná legislativa zcela nevyhovuje. Celý text stanoviska podepsaný 
předsedou ČAK. Čl. 8 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv jsou v příloze. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001819 - ANAL 036004 

STRÁŽNICKÁ, Viera 

14. Protokol a zmeny Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd = 
Protocol No. 14 and Amendments to the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms.  

In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 4, 2004, č. 10, s. 72 - 92.  

 Schválení 14. Protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práva a základních svobod 
znamená podstatnou změnu Úmluvy, která se týká především kontrolních 
mechanismů. Činnost Evropského soudu pro lidská práva - princip subsidiarity, 
kontrolní mechanismy ochrany lidských práv. Charakteristika 14. Protokolu a změny 
kontrolních mechanismů Úmluvy o lidských právech. 

CZ - sla, eng: PA: bh/2005 

 

001769 - ANAL 034523 

ŠIMEK, Lubomír - ŠROMOVÁ, Eva 

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů samosprávy.  

In: Správní právo. - 37, 2004, č. 1-2, s. 41 - 48.  

 Právní předpisy vydávané územními samosprávnými celky, které obsahují povinnosti 
(příkazy či zákazy), lze vydávat jen a pouze na základě a v rámci zákonného 
zmocnění. Koho zmocnit. Samostatná a přenesená působnost. Meze zákonných 
zmocnění. K místním záležitostem veřejného pořádku patří podle zákona o obcích 
veřejný pořádek, dobré mravy a ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku. Zákonná 
zmocnění by měla být srozumitelná a jasná, protože jsou určena územním 
samosprávným celkům, tedy většinou obcím, a to i malým bez odborného aparátu. 

CZ - cze: PA: jv/2005 

 

001817 - ANAL 036002 

ŠIŠKOVÁ, Naděžda 

Regulace lidských práv na úrovni EU - vývoj a perspektivy = Regulation of Human 
Rights at the EU Level - Development and Prospects.  

In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 4, 2004, č. 10, s. 28 - 45.  
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Vývoj ochrany lidských práv v rámci ES/EU a zapracování Charty základních práv  
EU do textu Ústavní smlouvy EU. Obecná charakteristika Charty a otázky 
vynutitelnosti Charty. Cesty budoucího směřování EU v oblasti ochrany lidských 
práv. 

CZ - cze, eng: PA: bh/2005 

 

001849 - ANAL 036222 

BERAN, Karel 

Právní povaha univerzity.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 3, s. 260 - 285.  

 Akademické prostředí, autonomie a právní povaha univerzit v průběhu historického 
vývoje. Právní povaha univerzity v historické retrospektivě (středověká univerzita a 
další vývoj). Shrnutí právního vývoje. Univerzitní autonomie. Právní formy univerzity 
(samosprávná, soukromoprávní, veřejnoprávní korporace, veřejný ústav). Pojem 
veřejný ústav podle správního práva. Akademická obec. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001843 - ANAL 036218 

BOGNÁROVÁ, Věra 

Dovolená na zotavenou podle zákoníku práce a některé aplikační problémy.  

In: Práce a zaměstnání. - 11, 2005, č. 2, s. 7 - 13.  

 Zákoník práce upravuje 4 druhy dovolené. Vznik nároku, poměrná část a krácení 
nároku na dovolenou. Stanovení délky dovolené, zaměstnanci s nerovnoměrně 
rozvrženou pracovní dobou. Změna úvazku, nástup a čerpání dovolené. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001845 - ANAL 036220 

KRUŽÍKOVÁ, Eva - MEZŘICKÝ, Václav 

Základní otázky kodifikace práva životního prostředí.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 3, s. 209 - 227, lit.  

 Právo životního prostředí jako jeden z nejmladších právních oborů. Vznik a rozvoj 
oboru a principy ekologické politiky. Zahraniční kodifikace práva životního prostředí. 
Vývoj oboru v ČR po r.1989. Základy zákona o životním prostředí a struktura 
věcného záměru zákona. Problémy a perspektivy. 

CZ - cze: PA: bv/2005 
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001867 - ANAL 035623 

LANDAU, Tommy 

How to Put the Community in Community-Based Justice : Some Views of 
Participants in Criminal Court Diversion [Jak začlenit komunitu do na komunitě 
založené justice : názory účastníků proměny trestního soudu]  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 43, 2004, č. 2, s. 131 - 148, 7 tab., 6 lit.  

 Dva projekty proměny trestního soudnictví v Torontu, v Kanadě. Pachatelé splňující 
přesně daná kritéria jsou začleněni do komunity namísto tradičního trestního procesu. 
Článek popisuje úspěšnost těchto projektů. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

001852 - ANAL 036225 

LANGER, Petr 

Trestný čin opilství (dokončení).  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 3, s. 28 - 33, lit.  

 Společné a rozdílné znaky skutkové podstaty opilství podle českého a německého 
trestního zákona. Opilství a návrh rekodifikace trestního práva hmotného a 
procesního. Hlava X. v připravované rekodifikaci trestního práva hmotného a par. 337 
tr. čin opilství. Dokončení z č. 2/2005. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001889 - ANAL 036028 

MANDÁK, Václav 

K problematice vyhledávání důkazů dle 89 odst. 2 TrŘ : K výkonu oprávnění 
advokáta vyhledávat a navrhovat důkazy v trestním řízení.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 2, s. 55 - 56.  

 Advokát v procesním postavení, i v případě nutné obhajoby, nemá postavení orgánů 
činných v trestním řízení. Důkazy může navrhnout i vyhledat, ale je povinen 
postupovat v souladu s právními a stavovskými předpisy (stavovský předpis 
Advokátní komory z 12.1.2004) a nesmí porušovat nebo ohrožovat práva kterýchkoli 
osob. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001887 - ANAL 036026 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

Zatýkací rozkaz.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 2, s. 49 - 51.  
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Uplatňuje-li obviněný v dovolání dovolací důvod, že jeho trestní stíhání bylo 
nepřípustné, protože jeho jednání bylo soudem posouzeno podle jiného ustanovení 
trestního zákona, než podle kterého bylo posuzováno v zatýkacím rozkaze, na jehož 
základě byl vydán k trestnímu stíhání do ČR, je za situace, kdy soud vycházel při 
svém rozhodování z téhož skutku, dovolací důvod neopodstatněný, protože trestní 
stíhání se vede o skutku, nikoli o jeho právním posouzení, jak se obviněný mylně 
domnívá. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001895 - ANAL 036031 

PETR, Michal 

Evropská společnost : Část 2.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 3, s. 107 - 114.  

 Pokr. z PrRo 2005/2. Právní úprava evropské společnosti v normách komunitárního 
práva. Struktura evropské společnosti (představenstvo, dozorčí rada, valná hromada, 
monistický systém,  atd.). Zrušení a zánik evropské společnosti. Její změna na 
akciovou společnost. Zaměstnanci a jejich zapojení do evropské společnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001846 - ANAL 036221 

PIKNA, Bohumil 

Schengen - právní a funkční aspekty.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 3, s. 228 - 259, lit.  

 Idea schengelské spolupráce. Schengelská dohoda a prováděcí úmluvy. Právní 
aspekty a prováděcí mechanismy. Základní charakteristika, vnitřní a vnější hranice, 
vízová politika a policejní spolupráce. Schengelský informační systém, spolupráce v 
trestních věcech, ochrana osobních údajů a protokol o začlenění do rámce EU. 
Výjimky a začlenění nových států. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001844 - ANAL 036219 

PIKOROVÁ, Gabriela 

Princip jediného pojištění migrujících osob.  

In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 2, s. 14 - 20.  

 Východiska principu jediného pojištění. Právní předpisy platné v EU, Nařízení 
1408/71. Příslušnost právních předpisů. Výběr pojistného/příspěvků. Vysílání 
pracovníků. Výjimky podle čl. 17. 

CZ - cze: PA: bv/2005 
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001851 - ANAL 036224 

PÚRY, František - SOTOLÁŘ, Alexander 

Poznámky k rozhodování odvolacího soudu v trestním řízení po tzv. velké novele 
trestního řádu.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 3, s. 6 - 22, lit.  

 Možnosti rozhodování odvolacího soudu. Odvolání a odvolací řízení. Příslušná 
ustanovení trestního řádu. Přezkumná činnost odvolacího soudu. Dokazování. 
Ochrana mladistvých. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001885 - ANAL 036024 

REPÍK, Bohumil 

Několik poznámek k řízení o vazbě.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 2, s. 34 - 37.  

 Příspěvek reaguje na článek J. Kmece "K právu obviněného na výslech v řízení o 
vazbě" (TP revue 2004/10). Výhrady k pojetí záruky, kterou poskytuje čl. 5 odst. 4 
Evropské úmluvy o lidských právech a k otázce aplikovatelnosti tohoto článku 
ohledně problematiky periodické soudní kontroly vazby v přiměřených intervalech i 
záruky v opravném řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001884 - ANAL 036023 

SOTOLÁŘ, Alexander - VÁLKOVÁ, Helena 

Trestní opatření v trestních věcech mladistvých : Část 1.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 2, s. 29 - 34.  

 Nedílnou součástí systému opatření ukládaných mladistvým provinilcům jsou vedle 
opatření výchovných a ochranných i opatření trestní. Ale i v jejich případě je kladen 
důraz na ochranu mladistvých před škodlivými vlivy, na obnovení jejich sociálního 
zázemí, na vytvoření podmínek pro jejich zdravý rozvoj a na omezení rizika recidivy. 
Zásada pomocné úlohy trestní represe. Rozbor druhů trestních opatření a právní režim 
jejich ukládání.- Pokr. v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001893 - ANAL 036029 

ŠLOSARČÍK, Ivo 

Evropa soudců a Evropa politiků : Vliv ESD na vývoj evropské integrace.  

In: Mezinárodní vztahy. - 40, 2005, č. 1, s. 22 - 47, 4 tab., lit. s. 45 - 47.  

 Mechanismy, jimiž ústřední soudní orgány EU, zejména Evropský soudní dvůr, 
ovlivnily vývoj EU, a důvody, proč ostatní evropské instituce a členské státy aktivity  
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Evropského soudního dvora respektovaly a respektují. Přehled dopadů jednotlivých 
procesních mechanismů, analýza reakcí členských států, vnitrostátních soudů a 
institucí EU na aktivity Evropského soudního dvora. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001850 - ANAL 036223 

ŠTEFKO, Martin 

Automatický přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů? 

In: Právník. - 114, 2005, č. 3, s. 286 - 294, lit.  

 Směrnice 2001/23/ES na ochranu práv zaměstnanců při přechodu podniku, podnikání 
nebo jejich částí. Harmonizační novela implementace do českého pracovního práva - 
zákon č. 155/2000 Sb. Výpověď v případě přechodu práv a povinností na nového 
zaměstnavatele a ochrana zaměstnance. Právo zaměstnance nepřejít na nového 
nabyvatele. Současný stav české právní úpravy. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001917 - ANAL 034541 

BLOY, René 

Die Bedeutung des Irrtums über die Täterrolle [Omyly při posuzování spoluúčasti 
pachatele na trestném činu].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 117, 2005, č. 1, s. 3 - 36, lit. 
153.  

 Pachatelství a účast na trestné činnosti. Spoluúčast na trestném činu z neznalosti. 
Podcenění vlastní úlohy v trestné činnosti. Různé formy spoluúčasti a napomáhání 
trestnému činu. Domnělé bezprostřední pachatelství a domnělé spolupachatelství. 
Podněcování a napomáhání, skutečné i domnělé. Role pachatele v deliktech sui 
generis. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001901 - ANAL 036037 

ČERMÁK, Karel 

Prosazování práv k duševnímu vlastnictví v ČR.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 2, s. 18 - 23.  

 Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování práv k duševnímu 
vlastnictví (č. 2004/48/ES), jejímž cílem je zajistit vysokou, rovnocennou a 
homogenní úroveň ochrany duševního vlastnictví na vnitřním trhu. Pojem 
"prosazování". Obecná ustanovení Směrnice. Zvláštní právní nároky majitelů práv k 
duševnímu vlastnictví a zvláštní procesní prostředky. Perspektivy implementace 
Směrnice v českém právu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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001896 - ANAL 036032 

HENDRYCH, Dušan 

K institutu opatření obecné povahy v novém správním řádu.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 3, s. 2.  

 Zákonem č. 500/2004 Sb. byl do českého právního řádu včleněn nový správní řád. 
Jedním z nových jeho institutů je institut opatření obecné povahy. Zvláštnost tohoto 
institutu, srovnání jeho právní úpravy a chápání s některými úpravami zahraničními 
(Německo, Švýcarsko). Vymezení institutu, očekávaná judikatura. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001986 - ANAL 036252 

HOLLÄNDER, Pavel 

Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 4, s. 313 - 336, lit.  

 Otázku rozsahu diskrece ústavodárce otevřel návrh ústavního zákona č. 69/1998 Sb., 
O zkrácení volebního období poslanecké sněmovny. Z diskuzí k těmto otázkám, 
příklady z historie a z praxe v Evropě. Imperativ nezaměnitelnosti a judikatura 
Ústavního soudu České republiky. Nálezy ÚS. Příklady argumentací pro a proti. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001948 - ANAL 036476 

HORÁKOVÁ, Jana - CHAUER, Ivo 

Měření rychlosti vozidel obecní policií a soukromoprávními subjekty.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 13, s. 12 - 21, 1 obr.  

 Měření rychlosti motorových vozidel obecní policií. Měření rychlosti vozidel včetně 
zadokumentování, spočívajícího v překročení rychlostních limitů soukromou firmou a 
využití tohoto důkazního prostředku ve správním řízení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001960 - ANAL 036046 

JAEGER, Marc 

Les rapports entre le droit communautaire et le droit pénal: l'institution d'une 
communauté de droit [Vztahy mezi komunitárním právem a právem trestním: 
institucionalizace práva Společenství]. 

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 84, 2004, č. 12, s. 1099 - 1144.  

 Vznik a vývoj evropských společenství a úsilí o vytváření jednotného práva 
společenství. V případě práva trestního se jedná o specifický problém vztahu mezi 
právem komunitárním a národním právem trestním. Smlouva EU o tomto vztahu, 
důsledky uplatňování norem komunitárního práva pro národní trestní právo a  
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důsledky vnitrostátních norem trestního práva na spolupráci v rámci právní pomoci ve 
věcech trestních podle smlouvy o EU. Harmonizace norem, mezivládní jednání, 
vytvoření EUROJUSTu, působnost komunitárního soudnictví. 

BEL - fre: PA: bh/2005 

 

001902 - ANAL 036038 

JOUZA, Ladislav 

Kontrola pracovněprávních předpisů u zaměstnavatele.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 2, s. 35 - 39.  

 Nový zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) poskytuje úřadům práce a v některých 
případech i orgánům celní správy oprávnění kontrolovat dodržování 
pracovněprávních předpisů zaměstnavateli (netýká se kontroly bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci). Kontrola u zaměstnavatele, oprávnění kontroly a její 
pravomoci, nejčastější porušování předpisů, kontrola mezd a platů, kontrola nelegální 
práce. Správní delikty, přestupky, kontrola odborových orgánů, spolupráce s EU, 
sankce. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001908 - ANAL 036041 

KRATOCHVÍL, Vladimír 

K poslaneckému návrhu novely trestního řádu a dalších zákonů.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 5, s. 175 - 177.  

 Návrh novely trestního řádu předpokládá především zrychlení a zefektivnění 
trestního řízení a omezení počtu zprošťujících rozsudků z důvodů důkazní nouze. 
Autor polemizuje s tímto názorem a předkládá některé konkrétní připomínky. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001987 - ANAL 036253 

MALENOVSKÝ, Jiří 

K řízení o ratifikaci smlouvy o Ústavě pro Evropu: na okraj uvažovaného ústavního 
zákona o referendu. 

 In: Právník. - 144, 2005, č. 4, s. 337 - 359, lit.  

 Účel, podstata a výklady smyslu Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Schvalovací 
procesy, mezinárodněprávní a unijní rozměry. Princip zastupitelské formy výkonu 
státní moci v Ústavě ČR. Lidové hlasování, ratifikace mezinárodních smluv v Evropě. 

CZ - cze: PA: bv/2005 
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001958 - ANAL 036044 

MISONNE, Antoine 

L'importance résiduaire de la notion de proces équitable apres loi du 8 avril 2002 
relative a l'anonymat des témoins [Další význam pojmu spravedlivý proces z hlediska 
zákona o anonymitě svědků z 8. dubna 2002].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 84, 2004, č. 11, s. 975 - 1028.  

 Belgie přijala 8. dubna 2002 zákon o zachování anonymity svědků. Zamyšlení nad 
problematikou anonymity svědka v souvislosti s potřebami vyšetřujícího procesu na 
straně jedné a potřebami obhajoby na straně druhé, obojí z hlediska práva obviněného 
na spravedlivý proces, tak jak jej vyžaduje a zaručuje č. 6 Evropské úmluvy o 
lidských právech. Samotný pojem "spravedlivý proces", omezení možnosti zachovat 
anonymitu svědka, průkazná hodnota anonymního svědectví apod. Důležitost 
jurisprudence Evropského soudu pro lidská práva. 

BEL - fre: PA: bh/2005 

 

001898 - ANAL 036034 

OLBRICHOVÁ, Alice - RYSKOVÁ, Světlana - JEŽEK, Karel 

Dluhy a lichva. In: Ekonom. - 49, 2005, č. 7, s. 34 - 41, 1 mp.  

 Sonda časopisu na téma zadlužení obyvatelstva u finančních institucí a organizací. 
Politika firem půjčujících peníze (příklad firmy Provident Financial), zneužívání tzv. 
"právní a ekonomické negramotnosti" lidí. Problematika stanovení výše úrokové 
sazby a lichvy. Příklad Velké Británie, unijní směrnice o spotřebitelských úvěrech. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001900 - ANAL 036036 

PATĚK, Daniel 

Vztah advokáta a klienta.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 2, s. 4 - 8, 10 - 11.  

 Výkon advokacie jako podnikatelské činnosti spočívající v poskytování služeb, resp. 
právní pomoci. Specifika vztahu klienta a advokáta. Svobodná volba advokáta a její 
meze. Nezávislost advokáta a povinnost mlčenlivosti. Zákonná úprava advokacie. 
Zastoupení advokáta, informování klienta, odpovědnost advokáta, ukončení 
spolupráce advokáta a klienta. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001909 - ANAL 036042 

PÚRY, František 

Nad legislativními návrhy proti domácímu násilí.  

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 3, s. 14 - 16.  
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 Význam zákona č. 91/2024 Sb, který je považován za první krok k řešení problému 
domácího násilí (skutková podstata trestného činu podle 215a TrZ). Návrh další 
legislativní úpravy, která umožní větší intervenci státu v případech domácího násilí. 
Podstata a charakteristické rysy legislativního návrhu. Vlastní návrh a jeho obsah: 
policejní zásah, dočasné vykázání násilníka ze společného obydlí, předběžné opatření, 
instituce intervenčních center a občanskoprávní řešení. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002205 - ANAL 036037 

ŠIŠKOVÁ, Naděžda 

Evoluce ochrany lidských práv v ES/EU.  

In: Jurisprudence/EMP. - 14, 2005, č. 2, s. 3 - 9.  

 Konstitucionalizace lidských práv v podobě začlenění Charty základních práv a 
svobod do Evropské ústavy. Ochrana lidských práv v rámci evropského prostoru - 
vnitrostátní právo členských států, mechanismy Rady Evropy, Charta základních práv 
EU obsahující unijní standard ochrany. Judiciální vývoj, jednotlivá práva lidskoprávní 
povahy v intencích rozhodnutí Evropského soudního dvora, úprava v rámci 
primárního práva a ústavní vývoj. Charta základních práv, její charakteristika a úskalí. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001985 - ANAL 036488 

WEISS, Michal 

Intineráž do Schengenu.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 3, s. 8 - 9, 2 obr.  

 Schengenská spolupráce. Historie, právní rámec, státy. Obsah Schengenské 
spolupráce: Policejní spolupráce, příprava Policie ČR, základní úkoly, prostředky 
vzdělávání a informování policistů. Právní předpisy upravující Schengenskou 
problematiku. Schengenský informační systém (SIS). Národní centrála SIRENE. 
Schengenská spolupráce a občan. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 

001969 - ANAL 034550 

HABERMEYER, Elmar 

Psychiatrische Kriminalprognose in einer "fachfremden" Massregel : Erfahrungen mit 
Probanden vor bzw. in Sicherungsverwahrung [Psychiatrické kriminální prognózy v 
"mimooborovém" opatření. Zkušenosti s testovanými osobami před resp. během 
zabezpečovacího opatření].  
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In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 88, 2005, č. 1, s. 12 - 25, 
3 tab., lit. 61.  

 Předpoklady pro umístění v zabezpečovacím ústavu. Relevantní psychiatrická 
dobrozdání. Metodika a diagnostika. Rizikové faktory u testovaných osob. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001961 - ANAL 034549 

ROSS, Thomas - PFÄFFLIN, Friedermann 

Risk Assessment im Massregelvollzug : Grenzen psychometrischer 
Gefährlichkeitsprognose im therapeutischen Umfeld [Odhad rizika ve výkonu 
nápravného opatření. Hranice psychometrické prognózy nebezpečí v terapeutickém 
rozsahu].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 88, 2005, č. 1, s. 1 - 11, 
lit. 98.   

 Psychometrická vyhodnocení násilných činů u rizikových jedinců se v posledních 
letech v Německu dobře osvědčila, zvláště systém Hare, Psychopathy Checklist-
Revised (PCL-R). V článku jsou diskutovány různé metody vyšetřování psychicky 
nemocných protiprávně jednajících osob v době výkonu nápravného opatření. 
Porovnání metody PCL-R s dalšími metodami. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001955 - ANAL 034548 

URBANIOK, Frank - BENZ, Christian 

Der pädosexuelle Täter [Pedofilní pachatel].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 3, s. 182 - 188.  

 Typologie pedofilů. Pedofilie a dětská pornografie. Šíření dětské pornografie pomocí 
internetu. Pedofilie z kriminalistického a lékařského hlediska. Je pedofilie nemoc? 
Svéprávnost pedofilů, případy recidivy. Možnosti úspěšné terapie. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001858 - ANAL 036451 

ZÁHORSKÁ, Jindřiška 

Psychické důsledky závislostí.  

In: Závislosti a my. - 2004, září, s. 23 - 24, 1 obr., lit. 3.  

 Stručný nástin oblastí, zejména z pohledu psychologie, které mohou být užíváním 
drog narušeny. Změny v psychosociálních oblastech u závislé osoby. Kognitivní 
oblast. Psychotické poruchy. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

001839 - ANAL 036020 

BRÜGGER, V. 

Informační bezpečnost není produkt, ale proces [[Název orig.] Gefährlicher feuer, 
Erdbeben und Hochwasser zusammen].  

In: Moderní řízení. - 40, 2005, č. 2, s. 38 - 40, 1 schéma.  

Nedostatky ve zpracování a ochraně informací se stávají stále větší hrozbou pro firmy 
a správní orgány. Způsob zacházení s informacemi a informační aktiva. Informace 
jako nejdůležitější produkční faktor hospodářství, nebezpečí průmyslové špionáže a 
hospodářské kriminality. Opatření k ochraně dat. Bezpečnostní rizika a lidský faktor. 
Management rizik a management bezpečnosti dat a informací. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001878 - ANAL 036231 

Communications Showcase [Ukázka z produkce spojovací a komunikační techniky].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 1, s. 54 - 58, 11 obr. 

 Bližší popis nových vybraných výrobků z oblasti elektronických komunikací na 
americkém trhu. Mj. interoperativní dispečink ModUcom, software CACH tísňové 
linky 911, interaktivní spojovací systém tísňového volání Hyper-Reach, mikrofon při 
práci s nebezpečnými látkami Genesis. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

001812 - ANAL 036446 

MOŠNA, David 

Právní rámec městských kamerových dohlížecích systémů.  

In: Závislosti a my. - 2005, únor, s. 6 - 9.  

 Právo na respektování soukromého života. Pojem soukromý život. Dva klíčové 
zákony pro sledování veřejných prostranství: Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve 
znění pozdějších předpisů a Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů - stručný obsah. Zákon o obecní policii č. 311/2002 Sb., kterým 
se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění předpisů a o změně 
některých dalších zákonů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001795 - ANAL 036429 

TOMS, Ladislav 

Mechanické zábranné systémy. Zajímavosti zámkové techniky 1 aneb Trochu starší, 
ale stále Nevšední novinky. Zámky firmy CHUBB (GB) : 34. část.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 1, s. 48 - 50, 6 obr.  

 Typy zámků firmy CHUBB (GB). Zámky firmy MAT (CZ). Mincovní zámky firmy 
ABLOY (FIN). 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA,  ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

001775 - ANAL 036413 

CHALUPA, Jiří 

Dánské království.  

In: 112. - 4, 2005, č. 2, s. 22, 2 obr.  

 Civilní ochrana v Dánsku. Forma vlády. Struktura civilního nouzového plánování 
(CNP). Úkoly a cíle CNP. Organizační struktura CNP. Právní systém. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001820 - ANAL 036005 

ČAPOUN, Tomáš - KRYKORKOVÁ, Jana - KALA, Daniel - ULBRICH, Jiří 

Experimentální zkoušky dekontaminace nebezpečných chemických látek.  

In: Informační zpravodaj : GŘ HZS MV. - 15, 2004, č. 2, s. 5 - 15.  

 Úniky nebezpečných chemických látek v případě provozních havárií, teroristických 
útoků či válečného použití. Zabezpečení dekontaminace a likvidace. Úkoly jednotek 
požární ochrany. Poloprovozní a provozní zkoušky používaných technologií, 
výsledky zkoušek, hodnocení. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001772 - ANAL 036410 

HÜTTL, Jaroslav 

Požárně technické vlastnosti bavlny.  

In: 112. - 4, 2005, č. 2, s. 9 - 10, 1 obr., 2 tab., lit. 3.  

 Charakteristika bavlny. Struktura vlákna. Reakce bavlny na chemické látky. Požárně 
technické vlastnosti bavlny. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001821 - ANAL 036006 

HYLÁK, Čestmír - SÝKORA, Vlastimil 

Současný stav zabezpečení obyvatelstva ČR prostředky individuální ochrany.  

In: Informační zpravodaj : GŘ HZS MV. - 15, 2004, č. 2, s. 17 - 33, 11 tab.  

 Prostředky individuální ochrany jsou určeny k ochraně obyvatelstva před účinky 
bojových otravných látek, radioaktivních látek a bakteriologických (biologických) 
prostředků za "válečného stavu". Význam zabezpečení obyvatelstva prostředky 
individuální ochrany a současný stav tohoto zabezpečení z hlediska kvantitativního i 
kvalitativního. Hodnocení současné technické úrovně ve srovnání se zahraničím a 
stav vědeckotechnické a výrobní základny v tomto oboru. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001773 - ANAL 036411 

JENERÁLOVÁ, Bohumila - SKLASKÁ, Květoslava 

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních : 1.část.  

In: 112. - 4, 2005, č. 2, s. 14.  

 Preventivní požární ochrana ve školách. Požadavky vztahující se k preventivní 
požární ochraně jsou obsaženy v řadě předpisů. Základní předpisy v dané oblasti je 
školský zákon, stavební zákon, zákon o požární ochraně a prováděcí předpisy k těmto 
zákonům. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001938 - ANAL 036469 

KAVAN, Štěpán 

Nebezpečí ohrožení vybranými biologickými agens.  

In: 112. - 4, 2005, č. 3, s. 18 - 19, lit. 6.  

 Nebezpečí možného zneužití biologických látek teroristy. Jsou připravovány a 
zdokonalovány systémy detekce a identifikace jednotlivých patogenů. Biologický 
agens. Dělení infekčních onemocnění. Ohrožení člověka. Ohrožení zvířat a rostlin. 
Ochrana obyvatelstva. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001770 - ANAL 036408 

MARTÍNEK, Bohumír 

Katastrofa v jihovýchodní Asii.  

In: 112. - 4, 2005, č. 2, s. 4 - 6, 2 obr., 2 tab.  

 Zemětřesení v jihovýchodní Asii v prosinci 2004 a následně ničivé vlny tsunami, 
které zaplavily pobřeží Indonésie, Malajsie, Thajska, Indie, Srí Lanky, Malediv,  
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Barny, části Afriky... Pojem "tsunami". Aktivity Evropské unie a České republiky. 
Konzulární pomoc. Humanitární pomoc. Obnova a rekonstrukce postižených oblastí. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001823 - ANAL 036008 

MIKA, Otakar J. 

Evakuační plány velkých administrativních objektů.  

In: Informační zpravodaj : GŘ HZS MV. - 15, 2004, č. 2, s. 59 - 68, lit. 28.  

 Základní mimořádné události, které mohou ohrožovat osoby v administrativních 
budovách. Manažerský systém řízení a zabezpečení evakuace osob, vybrané 
dokumentace a cenného majetku. Evakuační plán, prováděcí směrnice. Základní 
způsoby provedení evakuace pro různé druhy mimořádných událostí. Evakuační 
připravenost. Příprava a provedení evakuačního cvičení. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001824 - ANAL 036009 

MIKA, Otakar J 

Zvláštní zdroje rizika a jejich možné havarijní dopady.  

In: Informační zpravodaj : GŘ HZS MV. - 15, 2004, č. 2, s. 69 - 81, 6 tab., lit. 6.  

 Prevence závažných havárií v ČR, legislativa týkající se nebezpečných chemických 
látek. Dopady závažných havárií, jejich dosahy,projevy. Srovnání tzv."limitního" 
množství nebezpečných látek podle zákona a podle světově uznávaných metodik. 
Zdroje rizik, přeprava nebezpečných chemických látek, úkoly krizového 
managementu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001933 - ANAL 036464 

PĚNIČKA, Aleš - HLINOVSKÝ, Roman 

Rozsáhlý požár objektu textilní výroby.  

In: 112. - 4, 2005, č. 3, s. 4 - 5, 2 obr.  

 Případ požáru v objektu textilní výroby. Popis objektu. Hasební zásah. Lokalizace a 
likvidace požáru. Příčiny vzniku požáru. Klady a negativa zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001777 - ANAL 036415 

Specifikem bratislavských hasičů je předlékařská pomoc.  

In: 112. - 4, 2005, č. 2, s. 32, 2 obr.  
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 Provoz záchranné zdravotnické služby. Výcvik záchranné služby. Technika 
záchranné služby. Spolupráce složek IZS. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001774 - ANAL 036412 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva v našich podmínkách : 2.díl.  

In: 112. - 4, 2005, č. 2, s. 19 - 21, 3 obr.  

 Pokračování z č. 1/2005. Ochrana obyvatelstva před napadením v letech 1945 - 1951. 
Organizační struktura. Úkoly a opatření. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001947 - ANAL 036475 

VONÁSEK, Vladimír - LUKEŠ, Pavel 

Statistická ročenka 2004. Česká republika. Požární ochrana. Integrovaný záchranný 
systém. Hasičský záchranný sbor ČR ; + kol.  

In: 112. - 4, 2005, č. 3, příloha.  

 Činnost jednotek požární ochrany. Základní ukazatele požárů. Přehled požárů v 
letech 1995 - 2004. Statistiky požárů z několika různých hledisek. Požární prevence. 
Přehled údajů z činnosti HZS ČR. Humanitární pomoc. Ekonomické ukazatele. Druhy 
mimořádných událostí se zásahy jednotek PO. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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