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DROGY, ALKOHOL 
 

002187 - ANAL 036589 

Doping. 

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 4, 2005, č. 3, s. 29 - 30, 1 obr., lit. 12. 

 Definice dopingu. Negativní vliv dopingu na zdraví. Základní rozdělení dopingových 
látek. Vztah dopingu a zdraví. Zdravotní komplikace užíváním anabolických steroidů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002060 - ANAL 034561 

HARTNETT, Edmund 

Drug Legalization : Why It Wouldn't Work in the United States [Legalizace drog. 
Proč je ve Spojených státech nežádoucí]. 

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 3, s. 20 - 26, lit. 26. 

 Většina Američanů není nakloněna legalizaci drog. Hlavní argumenty zastánců a 
odpůrců legalizace. Existuje souvislost mezi drogami a zvýšenou kriminalitou? Bylo 
zjištěno, že překupnictvím drog se často zabývají i teroristé. Možné následky 
legalizace drog na veřejné zdraví, životní úroveň, kulturu a hlavně na americkou 
ekonomiku. Stanovisko policejních náčelníků: jednoznačně proti legalizaci drog. 
Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002086 - ANAL 034562 

LA BARGE, Armand P. - NOAKES, Karen 

Indoor Marijuana Growing Operations [Pěstování marihuany v soukromých 
objektech]. 

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 3, s. 28 - 31, 1 obr. 

 Domácí produkce a export marihuany v Ontariu dosáhly v letech 2000-2003 
gigantických rozměrů. Kanada tak získala smutné prvenství jakožto největší světový 
vývozce marihuany. Typické znaky, podle kterých je možno identifikovat dům, ve 
kterém se pěstuje a distribuuje marihuana. Strategie regionální policie v boji proti 
marihuaně. 

USA - eng: PA: jv/2005 
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002121 - ANAL 036269 

LIND, Bronwyn - CHEN, Shuling - WEATHERBURN, Don - MATTICK, Richard 

The Effectiveness of Methadone Maintenance Treatment in Controlling Crime 
[Účinnost metadonové metody léčby při potlačování kriminality]. 

In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, č. 2, s. 201 - 211, 3 obr., 5 tab., lit. 11. 

 Seznámení s výsledky studie k účinnosti metody (proti)metadonové léčby při 
prevenci a potírání kriminality páchané v souvislosti s užíváním opiátů. Analýza 
průzkumného vzorku 8154 účastníků tohoto veřejného léčebného programu, z let 
1999 a 2000. Metoda a postupy vypracování studie, tabulkové přehledy výsledků a 
komentář. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

002174 - ANAL 036582 

NEŠPOR, Karel 

Alkohol u seniorů. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 1, s. 43 - 46, 1 tab., lit. 9. 

 Problémy působení alkoholem ve vyšším věku mají řadu specifik. Specifické rysy 
problémů působených alkoholem u seniorů. Časná intervence a léčba. 

SLK - cze: PA: ká/2005 

002186 - ANAL 036588 

Pozor drogy!! Víte kolik stojí? 

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 4, 2005, č. 4, s. 24 - 25. 

 Užívání drog v ČR. Legalizace měkkých drog. Prodej, výroba, nabídnutí drogy v ČR 
je trestné. Cena drog: Marihuana, hašiš, extáze, trip. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002175 - ANAL 036583 

SHAHPESANDY, H. 

Patofyziológia závislosti od alkoholu a iných psychoaktívnych látok. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 1, s. 29 - 38, lit. 35. 

 Patofyziologie vzniku závislosti na alkoholu a jiných psychoaktivních látek. Úvod. 
Genetické vlivy. Endorfinové teorie. Biochemické markery. Úloha osobní 
zodpovědnosti. Patofyziologie. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 
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002038 - ANAL 034560 

TANDY, Karen P. 

Marijuana : The Myths Are Killing Us [Marihuana. Mýty nás zabíjejí]. 

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 3, s. 14 - 18, lit. 53. 

 Autorka uvádí tragický případ čtrnáctileté Irmy Perezové z Kalifornie, která zemřela 
po požití marihuany. Vyvrací všechny nesprávné představy o "prospěšnosti" 
marihuany: marihuana je lék, je neškodná, legalizace marihuany by byla úspěchem. 
Uvádí příklady, které dokazují pravý opak. Nejlepším prostředkem proti marihuaně je 
šířit o ní pravdu. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002109 - ANAL 036265 

WARBURTON, Hamish - MAY, Tiggey - HOUGH, Mike 

Looking the Other Way: The Impact of Reclassifying Cannabis on Police...in England 
and Wales [Jiné nahlížení - dopady reklasifikace konopí jako drogy na činnosti policie 
v Anglii a Walesu]. 

In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, č. 2, s. 113 - 128, lit. 28. 

 Z hlediska rizik ohrožení zdraví a celkové nebezpečnosti bylo konopí v britské 
legislativě přeřazeno z kategorie B na kategorii C. Snížení nebezpečnosti drogy a z 
toho plynoucí důsledky pro činnost policie. Podrobněji k důvodům a procesům 
směřujícím k právnímu překlasifikování konopí a jeho finálních produktů (hašiš, 
marihuana). 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

002161 - ANAL 036571 

BRABEC, František 

Jak chce stát bojovat proti korupci, když ji sám vyvolává?! 

 In: Security magazín. - 12, 2005, č. 2, s. 2 - 3. 

 Základním standardem každé z forem soukromé detektivní činnosti je metoda 
detektivní prověrky. Základem každé detektivní prověrky je naplnění metody 
Detektivního vytěžování evidencí, registrací a archivů. Pokud budou existovat služby 
SBS existují dvě možnosti: První možnost spočívá v tom, že nebude zákonem 
upraven legální přístup SBS k informacím, což znamená pěstovat státem kořeny 
korupce a druhá možnost spočívá v tom, že bude zákonem upraven přístup SBS k  
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základním evidencím. Tím s by se odstranily kořeny korupce. Závěr k této 
problematice. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002148 - ANAL 036558 

BROŽ, Vladimír 

Organizovaná počítačová kriminalita na vzestupu. 

In: PC World Security. - 2005, č. 1, s. 6 - 7, 2 obr. 

 Dvě kategorie počítačové kriminality. Nové delikty on-line a tradiční delikty 
prováděné on-line. Vzrůstající ohrožení mobilních přístrojů. Zneužívání sítí Wi-Fi. 
Nárazové útoky: Masový spamming pomocí trojských koňů a botů. Nárůst phishingu. 
Program spywaru. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002098 - ANAL 034280 

CEJP, Martin 

Ohrožení společnosti organizovaným zločinem - důsledky pro vězeňství. 

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 2, s. 18 - 21. 

 Vstup organizovaného zločinu na naše území na začátku 90. let minulého století a 
ohrožení, která může působit. Reakce různých složek společnosti na existenci 
organizovaného zločinu. Dílčí výsledky soustavného výzkumu, prováděného 
Institutem kriminologie a sociální prevence od r. 1993. Charakteristické znaky, které 
jsou pro organizovaný zločin typické. Úvaha nad ohrožením vězeňství v souvislosti s 
organizovaným zločinem. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002030 - ANAL 036072 

CESONI, Maria Louisa - RECHTMAN, Richard 

La "réparation psychologique" de la victime : Une nouvelle fonction de la peine? 
["Psychologické odškodnění" oběti. Nová funkce trestu?]. 

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 85, 2005, č. 2, s. 158 -178. 

 Oběti trestných činů a jejich postavení v trestním právu. Vývoj této problematiky, 
důraz na materiální odškodnění. V posledních letech se stále častěji objevuje i 
problém tzv. psychologické reparace, která spočívá v morálním odškodnění oběti a 
její psychické obnově. Problém medializace oběti v této souvislosti. Psychologické 
paradigma - normální reakce na nenormální situaci. Oběť a trest pro viníka, vztah k 
trestnímu právu, vedlejší účinky a souvislosti při tzv. symbolické reparaci. 

BEL - ger: PA: bh/2005 
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002084 - ANAL 036531 

MAREŠOVÁ, Alena 

Násilí páchané organizovanými skupinami a organizovaným zločinem (analýza 
několika případů již odsouzených pachatelů). 

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 1, s. 76 - 82, 6 tab., lit. 14. 

 Výzkum násilí páchaného organizovaným zločinem je trvalou součástí širšího 
výzkumu organizovaného zločinu prováděného Institutem pro kriminologii a sociální 
prevenci. Výsledkem jsou dvě studie. Popis zkoumaných případů. Výsledky analýzy. 
Další poznatky k osobám a osobnostem pachatelů zkoumaných případů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002051 - ANAL 036501 

Metodika přípravy programu prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství. 

In: Policista. - 11, 2005, č. 3, příloha. 

 Charakteristika programu prevence kriminality na místní úrovni "Partnerství". Cíle 
programu. Postup při výběru a zařazení obcí do programu Partnerství. Doporučený 
postup k přípravě programu Partnerství v obci. Podmínky pro přidělení státní účelové 
dotace. Přidělování dotací. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002033 - ANAL 036075 

Nejen SW pirátům hrozí tresty. 

In: Moderní řízení. - 40, 2005, č. 3, s. 42. 

 Míra počítačového pirátství sice klesá, ale stoupá počet případů, kdy majitelé firem a 
uživatelé softwaru ani netuší, že na firemních počítačích mají instalován nelegální 
soukromý software zaměstnanců. Příklady z praxe, postihy a jejich zpřísňování, 
nutnost vnitřních kontrol. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002016 - ANAL 034262 

PEŠLOVÁ, Andrea 

Nejasná zpráva o domácím násilí a evropské trestní spolupráci z Bordeaux. 

In: Soudce. - 7, 2005, č. 1, s. 27 - 30. 

 Zpráva z projektu "Oběti domácího násilí a evropská trestní spolupráce" 
organizovaného francouzskou École National de la Magistrature ve spolupráci s 
Justiční akademií ČR. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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002160 - ANAL 036570 

PŘIBYL, Tomáš 

Ničivé vlny v Asii a počítačová kriminalita. 

In: PC World Security. - 2005, č. 1, s. 44, 1 obr. 

 Případy počítačové kriminality související s přírodní katastrofou - tsunami v Asii.  

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002193 - ANAL 036595 

ROHANOVÁ, Lenka 

Informace o zjištěné trestné činnosti v České republice za období 1.1.-31.12.2004. 

In: Policista. - 11, 2005, č. 4, s. 38 - 39, 1 obr., 1 tab. 

 Srovnání vývoje trestné činnosti v roce 2003 a 2004. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002112 - ANAL 033266 

SCHNEIDER, Jacqueline L. 

Stolen-Goods Markets [Obchodování s kradeným zbožím]. 

In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, č. 2, s. 129 - 140, 3 tab., lit. 30. 

 Příspěvek k poměrně málo studiím k dalšímu prodeji a rozprodávání demontovaných 
dílů kradených věcí, zpravidla získávaných vloupáním a krádežemi v obchodech. 
Výčet preferovaných metod rozprodeje věcí získaných krádeží, krádežemi v 
obchodech nebo vloupáním. Diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

002133 - ANAL 036270 

SUTTON, Robbie M. - FARRALL, Stephen 

Gender, Socially Desirable Responding and the Fear of Crime [Strach z kriminality. 
Vyšší sociální zařazení, pohlaví.]. 

In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, 4. 2, s. 212 - 242, 2 gr., lit. 36. 

 Některé netradiční přístupy při zjišťování obav a strachu veřejnosti z kriminality. 
Rozdílnosti v pocitech strachu u mužů a žen a u tzv. lepší společnosti. Zkreslování 
statistik z výsledků průzkumů a efekt potlačování a nepřiznávání strachu u mužů. 
Výsledky zjištění, diskuze a náměty na další výzkumy lépe interpretující skutečnost. 

GBR - eng: PA: bv/2005 
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002197 - ANAL 036599 

VALERIÁN, Luboš - KNÍŽÁTEK, Miroslav - DVOŘÁČEK, Igor 

Oheň. 

In: Policista. - 11, 2005, č. 4, příloha. 

 Rozbor brutálního až sadistického případu vraždy čtyřletého dítěte, který byl spáchán 
vlastním otcem jako pomsta manželce. V příspěvku bylo využito v praxi 
zpracovaného kompletního vyšetřovacího spisu včetně znaleckých posudků z různých 
oborů, závěrů kriminalistických expertů, výsledků z ohledání místa činu a 
provedených kriminalistických (vyšetřovacích) experimentů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002139 - ANAL 036549 

VANGELI, Benedikt 

Kdo může oběti nahradit škodu. 

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 1, s. 3 - 5. 

 Pojem kompenzace. Kompenzaci může oběti poskytovat pachatel, stát, pojišťovny, 
nestátní a nekomerční subjekt, jako je nadace. Škody a újma v trestním a občanském 
právu. Možnosti jiných kompenzací podle osoby pachatele. Nadační fondy. závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

002031 - ANAL 036073 

BACHMANN, Alexander 

Wohldosiertes Instrument : DNA-Analyse zur Verbrechensbekämpfung [Blahodárný 
nástroj. DNA analýza v boji proti zločinu]. 

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 27, 2005, č. 3, s. 12 - 13, 2 grafy. 

 Používání analýzy DNA a vytvoření databáze DNA je neustále předmětem diskusí a 
spekulací. Používání DNA analýzy pro identifikaci obětí, pro odhalování a 
vyšetřování trestných činů a usvědčování jejich pachatelů je dnes již nepostradatelnou 
metodou. Vývoj od roku 1999 v Německu, budování databáze DNA, právní úpravy. 

BRD - ger: PA: bh/2005 
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002080 - ANAL 036527 

DOGOŠI, Michal 

Střelná poranění organismu. 

In: Kriminalistika. - 38, 2004, č. 1, s. 41 - 46, lit. 16. 

 Soudně lékařský pohled na střelná poranění organismu. Zraňující faktory výstřelu. 
Způsoby, jakým bylo tělo střelou zasaženo rozeznáváme průstřely, zástřely, postřely a 
nástřely. Místo vstupu střely se nazývá vstřel, místo výstupu výstřel. Přehled vstřel. 
Vliv překážky na charakter střelného poranění. Poranění brokovým nábojem. 
Poranění dávkou z automatické zbraně. Poranění cvičným nábojem. Sebevraždy 
střelnou zbraní. Klasifikace střelných poranění. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002079 - ANAL 036526 

HAVEL, Jaroslav 

Určení vstřelů a výstřelů při střelných poraněních metodou energodisperzní 
rentgenové fluorescenční spektrometrie. 

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 1, s. 47 - 50, 4 obr., lit. 5. 

 Energodispersní rentgenové fluorescenční spektrometrie jako forenzní metoda 
nekrochemické expertizy detekce kovů střel při střelných poranění. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002082 - ANAL 036529 

KLOUBEK, Martin - NOVÁK, Petr 

Metoda pachové identifikace prostřednictvím speciálně vycvičeného psa, aktuální 
stav a prognóza. 

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 1, s. 58 - 64, lit. 18. 

 Pojem odorologie. Metoda určení skupinové příslušnosti (identifikace) pachu. 
Olfaktorika, při níž je využíván k individuální pachové identifikaci vycvičení pes. 
Trestněprávní aspekty metody pachové identifikace jako důkazního prostředku. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002087 - ANAL 036532 

KUBÍKOVÁ, Iveta 

Aktuálne možnosti a problémy slovenskej výsluchovej praxe. 

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 1, s. 83 - 89, lit. 14. 

 Předmět a obsah zkoumání zaměřeného na problematiku výslechové praxe na 
Slovensku. Popis metodiky. Vlastní realizovaný výzkum. Aktuální stav výslechové  
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praxe. Systém doporučení pro zefektivnění výslechové praxe. 

CZ - sla: PA: ká/2005 

 

002073 - ANAL 036521 

Mezinárodní konference Pokroky v kriminalistice 22.-23.9.2004. 

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 1, s. 3 - 4, 2 obr. 

Akce: Pokroky v kriminalistice [konference]. Praha (ČR), 22.09.2004- 23.09.2004. 

 Na PA ČR v Praze se uskutečnila mezinárodní konference na téma ĺPokroky v 
kriminalistice. Cíle vědeckého zasedání. Čtyři hlavní bloky konference. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002176 - ANAL 034572 

OLZE, Heidi - HOSSE, Ulrike - ROSENBAUM, Frank - SCHMELING, Andreas - 
SCHNEIDER, Volkmar 

Tötung durch Halsstich mit anschliessender versuchter Selbsttötung durch Halsschnitt 
[Zabití bodnutím do krku s následným pokusem o sebevraždu řeznou ranou do krku]. 

In: Archiv für Kriminologie. - 215, 2005, č. 3-4, s. 85 - 93, 4 obr., lit. 27. 

 Sedmatřicetiletá turecká žena byla smrtelně zraněna bodnou ranou nožem do krku. 
Pachatelem byl její manžel, který se pak pokusil o sebevraždu řeznou ranou rovněž do 
krku, ale díky včasné lékařské pomoci přežil. Taková kombinace zabití a následné 
sebevraždy nebyla, pokud je autorům známo, ještě nikdy popsána. Proč pachatel volil 
v obou případech anatomickou krční oblast? V jeho okolí se používá při zabíjení 
zvěře způsob zvaný košer, což mohlo být pro pachatele pohnutkou. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002120 - ANAL 034294 

Otazníky kolem detektoru lži. 

In: Psychologie dnes. - 11, 2005, č. 50, s. 32 - 33. 

 Nejčastějším principem polygrafu je záznam tří fyziologických parametrů, které 
souvisejí s nabuzením autonomního nervového systému : srdečního tepu a krevního 
tlaku, dýchání a vodivosti pokožky. Používané typy dotazovacích technik. 
Zpochybňování validity polygrafického vyšetření. Praktické využití polygrafického 
testování. Detektor lži v Česku. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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002077 - ANAL 036524 

PLANKA, Bohumil 

Nové technologie v kriminalistické balistice - Lucia BULLSCAN. 

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 1, s. 33 - 40, 9 obr., lit. 19. 

 Stopy na povrchu vystřelené střely, vhodné pro individuální identifikaci zbraně, 
začaly zajímat kriminalisty již na začátku 20. století. První zkušenosti s digitálním 
zařízením na KÚ Praha. Lucia BULLSCAN - charakteristika. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002163 - ANAL 034570 

RUPP, Wolf - ROPOHL, Dirk - BOHNERT, Michael 

Zur Differenzialdiagnose von traumatischen Schädelbefunden bei Säuglingen : 
Residuen nach Vakuumextraktion [Diferenciální diagnostika traumatických nálezů na 
lebce novorozenců. Reziduum po extrakci vakua]. 

In: Archiv für Kriminologie. - 215, 2005, č. 3-4, s. 70 - 76, 4 obr., lit. 17. 

 Když se při pitevním zkoumání kojence zjistí poranění lebky, nemusí vždy jít o 
následek poranění nebo vnějšího zásahu. Je nutno vzít v úvahu úraz při porodu a 
provést anamnézu. Možnost rezidua po vakuoextrakci (zlomeniny, hematom, 
epidurální nebo subdurální krvácení) je demonstrována na třech příkladech ze 
soudnělékařské praxe. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002076 - ANAL 036523 

STRAUS, Jiří - VRBA, Jan - VOMÁČKA, Martin - PORADA, Viktor 

Identifikační a počítačové systémy v trasologii. 

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 1, s. 21 - 32, 19 obr., lit. 3. 

V kriminalistické expertizní praxi jsou využívány identifikační a počítačové systémy. 
Systém TRASIS a využití systému LUCIA. Metodický návod pro expertizní praxi. 
Popis jednotlivých kroků směrem k identifikaci obuvi. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002078 - ANAL 036525 

ŠACHL, Jindřich - STREJC, Přemysl 

Amnézie a vlivy problematizující hodnotu výpovědí po dopravních nehodách. 

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 1, s. 51 - 53, lit. 3. 

 Amnézie po dopravních nehodách je jev frekventovaný. Je spíše výjimkou, když si 
člověk reálně vybavuje i po prožitém nehodovém úderu celý střetový děj. Dělení  
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funkční poruchy pamětí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002074 - ANAL 036522 

VANČO, Emil 

Biometrie, biometrika - geneze, vývoj a současné pojetí. 

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 1, s. 5 - 20, lit. 22. 

 Vznik biomterie a biometriky. Podstata a pojem biometrie. Počátky biometrie v 
kriminalistice. Autentizace, autorizace, identifikace. Současné pojetí biometrie. 
Biometrické systémy. Biometrické systémy a některé jejich charakteristiky. Biometrie 
v současné kriminalistice. Některé aspekty zavádění biometrie v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002081 - ANAL 036528 

VANĚČEK, Václav - LIDMILA, Jan - ŠVEC, Miroslav - MAKOVEC, Petr - 
NĚMEC, Jan 

Měření teploty zemřelého a odhad doby smrti. 

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 1, s. 54 - 57, 4 obr., lit. 7. 

 Měření poklesu teploty mrtvého těla je jedním z postupů, jak stanovit dobu smrti. 
Popis pracující jednotky a softwarové aplikace naměřených dat. Digitální teploměr 
umožňuje snadné jednorázové měření teploty tělesného jádra v konečníku. 
Zaznamenávání dat v časovém intervalu. Přístroj současně vyhodnocuje teplotu v 
okolí kadaveru. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002166 - ANAL 034571 

WEDL, Jürgen S. - FRIEDRICH, Reinhard E. 

Abstandsmessung der Weisheitszähne zur Okklusionsebene als forensisch-
odontologisches Hilfsmittel zur Bestimmung des chronologischen Alters [Měření 
vzdálenosti zubů moudrosti od okluzní roviny jako forenzní odontologická pomůcka 
pro zjištění chronologického věku]. 

In: Archiv für Kriminologie. - 215, 2005, č. 3-4, s. 4 obr., 2 tab., lit. 17. 

 Touto metodou byl pokusně zjišťován věk u 253 pacientů (149 žen, 104 mužů). 
Metodika, shromáždění a vyhodnocení údajů, výsledky, diskuse. Význam této metody 
pro soudní stomatologii. 

BRD - ger: PA: jv/2005 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

002026 - ANAL 034557 

CAO, Liqun - STACK, Steven 

Confidence in the police between America and Japan. Results from two waves of 
surveys [Důvěra k policii v Americe a v Japonsku. Výsledky dnešních a dřívějších 
výzkumů]. 

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 1, s. 139 - 151, 3 tab., lit. 34. 

 Podle dřívějších výzkumů měla japonská veřejnost větší důvěru k policii než 
americká veřejnost. Pouze jedna kvantitativní analýza zjistila opak. Právě tato analýza 
byla nyní potvrzena současnou studií, která dospěla k závěru, že důvěra k policii je 
v USA podstatně vyšší. Metodologie současných a dřívějších výzkumů. Diskuse a 
závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2005 

 

002001 - ANAL 034555 

JACKSON, Arrick L. - WADE, John E. 

Police perceptions of social capital and sense of responsibility : An explanation of 
proactive policing [Policejní představa infrastruktury a smysl pro odpovědnost. 
Výklad kreativní policejní práce]. 

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 1, s. 49 - 68, 1 obr., 3 tab., lit. 59. 

 Vztah mezi infrastrukturou (social capital) a policejním smyslem pro odpovědnost. 
Vliv tohoto vztahu na kreativní policejní práci. Tato otázka byla dosud málo 
zkoumána. Tato studie je všeobecným přehledem o daném problému. 

GBR - eng: PA: jv/2005 

 

002192 - ANAL 036594 

KOUKAL, Pavel 

SAS. 

In: Policista. - 11, 2005, č. 4, s. 26 - 27, 4 obr. 

 Historie SAS (Special Air Service - Speciální letecká služba). Plnění úkolů. SAS v 
boji proti terorismu. Akce SAS. Výcvik jednotek SAS. Výzbroj a technické vybavení 
SAS. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002189 - ANAL 036591 

LIŠKA, Přemysl 

Nestačí je strefovat. 

In: Policista. - 11, 2005, č. 4, s. 44 - 46, 5 obr. 

 Střelecká příprava na střední policejní škole v Praze - Hrdlořezích. Trenažery s 
laserovou střelbou. Výuka střelby. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002170 - ANAL 036578 

NOVÁK, František 

Systémové trendy činností bezpečnostních služeb. 

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 2, s. 40 - 42, 1 tab. 

 Pokračování z čísla 9/2004. Změny uvnitř veřejné policie. Proces zcivilňování 
policejních služeb. Občanské neprofesionální bezpečnostní služby. Změny ve 
společenské kontrole. Poznatky o současných trendech směřování systémů 
bezpečnostních služeb v Evropě i v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002027 - ANAL 034558 

RICE, Stephen K. - PIQUERO, Alex R. 

Perceptions of discrimination and justice in New York City [Diskriminace a 
spravedlnost v New York City]. 

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 1, s. 98 - 117, 2 obr., 4 tab., lit. 55. 

 Účelem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda je policie v New York City zaujatá proti 
občanům černé pleti, případně jiného etnického původu, proti lidem s nižšími příjmy, 
s nižším vzděláním, apod. Výsledky ukázaly, že občané černé pleti jsou stále 
přesvědčeni o zaujatosti a rasových předsudcích místní policie. Tyto předsudky hrají, 
podle jejich názoru, větší roli, než plat, vzdělání a sociální status. Diskuse a závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2005 

 

002123 - ANAL 036534 

ŠTEFANOVÁ, Alexandra 

Nemám rád přehnanou služební horlivost. 

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 16, s. 8 - 10, 7 obr. 

 Rozhovor s policejním prezidentem o zákoně o službě v bezpečnostních sborech z 
roku 2003. Kariérní řád. Systém služebních hodností. Úpravy z výdajů na chod 
Policie ČR. Početní stavy policistů. Všechna služební místa policie budou obsazována 
na základě výsledků výběrového řízení. Tento systém by měl zamezit subjektivnímu  
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rozhodování a zároveň by garantoval možnost kariérního postupu, profesní růst a tím 
vyšší motivaci a existenční jistotu příslušníků policie. Práce žen u policii. Objem 
registrované kriminality. Míra objasněnosti trestných činů. Vztah občana a policie. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002195 - ANAL 036597 

VESELÁ, Michaela 

Community Policing. 

In: Policista. - 11, 2005, č. 4, příloha. 

 Pojem community policing. Policista v komunitě. Úzká vazba mezi policií a občany 
Program Partnerství. Projekt "Zavádění prvků community policing do praxe Policie 
ČR. Přípravná fáze projektu. Realizační fáze. Plán pilotního projektu zavádění prvků 
community policing do praxe PČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

002008 - ANAL 036070 

ČEPLOVÁ, Veronika 

Trestní odpovědnost všech členů organizované skupiny jako nezbytný předpoklad 
přísnější trestněprávní kvalifikace? 

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 3, s. 74 - 77. 

 Na příkladu konkrétních rozsudků z praxe nalézacích soudů jsou rozebírány pojmy 
"organizovaná skupina" a "zločinné spolčení" ve vztahu k právní kvalifikaci trestné 
činnosti obžalovaných a možné použití vyšší trestní sazby. 

CZ - cze: PA: 2005 

 

002040 - ANAL 036260 

HRABÁK, Jan 

Azylové právo po novele provedené zákonem č. 57/2005 Sb. 

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 4, s. 15 - 21. 

 Cíle EU v oblasti společné azylové politiky a vývoj práva na volný pohyb osob v 
Evropě. Přehled relevantní legislativy. Vývoj legislativy v ČR, změny. Změna zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Shrnutí 
změn v důsledku zákona č. 57/2005 Sb. 

CZ - cze: PA: bv/2005 
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002095 - ANAL 034566 

KOLMAN, Petr 

Postavení a působnost obce. 

In: Správní právo. - 37, 2005, č. 5-6, s. 253 - 264, lit. 18. 

 Vymezení pojmu obec podle zákona č.1/1993 Sb., čl. 101, odst. 2. Samospráva obce. 
Kdo je občanem obce de lege lata. Práva občanů obce. Čestné občanství obce. 
Ekonomika a majetek obce. Samostatná působnost obce. Rozlišení samostatné a 
přenesené působnosti. Věcná, místní, osobní působnost a výklad těchto pojmů. 

CZ - cze: PA: jv/2005 

 

001996 - ANAL 036061 

KRATOCHVÍL, Vladimír 

Návrh věcného záměru zákona o trestním řízení soudním (trestní řád) 2004 : Předmět 
tradičně prázdninového mezirezortního připomínkového řízení. 

In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 1 - 3, s. 2 - 14. 

 Místo trestního řádu v systému pramenů kodifikovaného (t.j. základního) a vedlejšího 
práva procesního. Systematika trestního řádu. Pojetí základních zásad trestního řízení. 
Nové či podstatně změněné trestně procesní instituty - vymezení pojmů. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002006 - ANAL 036068 

KÜHN, Zdeněk 

K přezkumu ústavnosti aktů implementujících evropské právo nejen ve vztahu k tzv. 
evropskému zatykači. 

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 3, s. 57 - 62. 

 Otázka, na kolik lze přezkoumávat ústavnost českých předpisů implementujících 
evropské právo. Český ústavní soud bude přezkoumávat ústavnost domácích předpisů 
a případně tyto předpisy rušit v těch mezích, kde má podle evropského předpisu český 
normotvůrce nějaké pole uvážení. Dále bude Ústavní soud přezkoumávat domácí 
implementační předpisy v případě možné protiústavnosti norem při proceduře jejich 
přijetí. Srovnání se zahraničními přístupy (Irsko, Německo, Francie, Rakousko). 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002093 - ANAL 034278 

PIKNA, Bohumil 

Celní spolupráce v bezpečnostní oblasti - právní a funkční aspekty. 

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 2 , s. 10 - 13. 
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 Spolupráce celních správ členských států EU na úseku boje proti celním podvodům. 
Právní základy a charakter celní spolupráce v bezpečnostní oblasti. Úmluva o celní 
spolupráce - vznik úmluvy a její širší aspekty. Dokončení v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002097 - ANAL 036263 

PIPEK, Jiří 

Podpora práv obhajoby a procesní záruky podezřelého a obžalovaného v trestním 
řízení v Evropské unii : Seminář Evropské komise, Řím 1. - 4. prosince 2004.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 4, s. 75 - 79, lit. 

 Výčet opatření vycházejících z programu Tamperského zasedání Rady EU v roce 
1999. Výsledky a závěry semináře v Římě z prosince 2004. Podstatné z obsahu 
návrhu rámcového rozhodnutí Rady EU o garantovaných procesních právech v tr. 
řízení EU. Závěrečná poznámka.  

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002002 - ANAL 036255 

PŘIBYL, Stanislav 

Vnitrocírkevní autonomie v rozhodování ústavních soudů ČR a SR o služebním 
poměru duchovních.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 4, s. 401 - 415, lit. 

 Ústavněprávní normy upravující vnitřní autonomii církví a náboženských 
společností. Ústavní soudnictví a vnitrocírkevní autonomie. Služební poměr 
duchovních (pohled do historie; judikatura Ústavního soudu ČR a ÚS SR). 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002005 - ANAL 036067 

RŮŽIČKA, Miroslav 

Významné rozhodnutí Rady EU - 2004/919/ES.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 3, s. 82 - 84. 

 Rozhodnutí Rady EU ze dne 22.12.2004 o boji s trestnou činností s přeshraničním 
dopadem týkající se motorových vozidel. Struktura a obsah rozhodnutí: důvody a 
nutnost společného postupu, základní pojmy, cíle úpravy, vzájemná spolupráce mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány, spolupráce se soukromým sektorem, vytvoření sítě 
kontaktních míst, úloha SIS, povinnost přijetí opatření pro účely prevence zneužívání 
a krádeží dokladů o registraci motorových vozidel. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002089 - ANAL 034564 

SEMIÁNOVÁ, Zdeňka 

Diskusní příspěvek k ustanovení 9 zákona o azylu.  

In: Správní právo. - 37, 2004, č. 3-4, s. 203 - 207, lit. 5. 

 Během projednávání změn azylového zákona, které byly provedeny zákonem č. 
222/2003 Sb., došlo k diskusi týkající se znění ustanovení 9 tohoto zákona. Původní 
znění bylo změněno způsobem, který byl označen za protiústavní a následně 
kritizován ve sdělovacích prostředcích. Stávající právní úprava. Diskutované 
problémy současné právní úpravy. Problémy spojené s předchozí právní úpravou. 

CZ - cze: PA: jv/2005 

 

002007 - ANAL 036069 

SOTOLÁŘ, Alexander - VÁLKOVÁ, Helena 

Trestní opatření v trestních věcech mladistvých : 2. část.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 3, s. 62 - 74. 

 Pokr. z předchozího čísla. Základní právní rámec pro užití a výkon jednotlivých 
trestních opatření vůči mladistvým provinilcům přináší úprava obsažená v trestní 
řádu. Zákon o soudnictví nad mládeží je koncipován jako zvláštní norma upravující 
toliko odchylky od obecné právní úpravy. Rozbor konkrétních druhů trestních 
opatření ukládaných mladistvým, možnosti odložení výkonu trestního opatření odnětí 
svobody a upuštění od jeho výkonu, institut podmíněného propuštění z výkonu trestu 
odnětí svobody. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002029 - ANAL 036071 

TAEVERNIER, Beatrice 

La présomption d'innocence et la médialisation de la justice: une cohabitation précaire 
[Presumpce neviny a medializace soudnictví - problematické soužití].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 85, 2005, č. 1, s. 33 - 85. 

 Jedním z hlavních principů trestního soudnictví je institut presumpce neviny. Sporná 
platnost a účinnost tohoto principu v případě medializace vyšetřování a soudního 
procesu. Možné vlivy mediální prezentace průběhu vyšetřování, resp. soudního 
procesu. Porušování principu presumpce neviny sdělovacími prostředky, ale i justicí. 
Právní úpravy této problematiky v právu belgickém, francouzském a britském. 
Respektování presumpce neviny de lege lata v Belgii. 

BEL - fre: PA: bh/2005 
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002088 - ANAL 034563 

VEDRAL, Josef 

Kdo rozhoduje o odvolání podle zákona o svobodném přístupu k informacím ? 

In: Správní právo. - 37, 2004, č. 3-4, s. 129 - 139, lit. 29. 

 U zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na několika 
kauzách, vzešlých z činnosti obecních a krajských úřadů ukázalo, že některá jeho 
ustanovení stále ještě vyvolávají výkladové a aplikační problémy. Rozbor 
jednotlivých paragrafů tohoto zákona. Možnost různé interpretace. Sporné případy. 

CZ - cze: PA: jv/2005 

 

002003 - ANAL 036066 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

Ke vzájemnému poměru trestných činů loupeže a vydírání ; Pozn. naps. Jindřich 
Fastner.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 3, s. 80 - 81. 

 Pokud pachatel násilným jednáním (popř. pohrůžkou bezprostředního násilí) donutí 
jiného jednak k vystavení směnky a jednal mu odejme jeho věc s tím, že ji vrátí, až 
směnka bude zaplacena, dopouští se trestného činu vydírání spáchaného v 
jednočinném souběhu s trestným činem loupeže, u něhož je škodou hodnota násilně 
odňaté věci. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002094 - ANAL 034279 

WALMSLEY, Roy 

Evropské vězeňské systémy.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 2 , s. 14 - 18. 

Akce: "Evropské vězeňské systémy". Kroměříž (ČR), 21.06.2004-25.06. 2004. 

 Seznámení s příspěvkem předneseným na mezinárodní konferenci "Evropské 
vězeňské systémy", která se konala ve dnech 21. - 25.6.2004 v Kroměříži. Příspěvek 
se týká dosavadního vývoje vězeňských systémů ve 22 zemích střední a východní 
Evropy, zejména oblasti legislativy, výkonu vazby, vězeňského sociálního zařízení, 
zdravotní péče, mezinárodní spolupráce a přispění mezinárodních institucí. Závěry a 
zbývající úkoly. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002143 - ANAL 036553 

DEUTSCH, Alois 

Věc rozumné úvahy. Odškodnění útoku na lidskou důstojnost.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 1, s. 12 - 14, 1 obr. 
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Pojem "lidská důstojnost". Ochrana osobnosti. Rozbor případu, kdy obžalovaný byl 
odsouzen pro trestný čin vraždy ve stadiu pokusu a pro trestný čin pohlavního 
zneužití k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 12 let. Výrok o náhradě škody. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002117 - ANAL 034291 

JEGOROV, V. 

Predel'nyje sroki nakazanija nuždajutsa v peresmotre [Nejvyšší trestní sazby je nutné 
znovu posoudit].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 45, 2005, č. 10, s. 26 - 27. 

 Konstatována nutnost úpravy (snížení) trestních sazeb u některých druhů závažných 
trestných činů v ruském trestním zákoníku. Příklady některých trestných činů, za 
jejichž spáchání by měl být v budoucnu uložen nižší nebo dokonce podmíněný trest, 
což však současný TZ neumožňuje. Negativní stránky výkonu dlouhodobých trestů 
odnětí svobody v přísné izolaci od společnosti. 

RUS - rus: PA: če/2005 

 

002145 - ANAL 036555 

LIBÍČKOVÁ, Jana - ŠEVČÍK, Drahomír 

Stát dává přednost urovnání konfliktu.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 1, s. 30 - 33, 1 graf, 1 tab. 

 Počátky práce s poškozenými v trestním řízení v ČR. Restorativní přístup. 
Restorativní justice. Postavení poškozeného v průběhu trestního řízení. Probační a 
mediační služba ČR. Úkony v rámci přípravného řízení a řízení před soudem - dílčí 
statistika činnosti. Probační a mediační služby ČR. Průběh mediace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002105 - ANAL 034285 

MELICHAROVÁ, Dita 

Doručování - základ civilního procesu.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 3, s. 29 - 33. 

 Problematika doručování soudních písemností, zákonná úprava. Nová právní úprava 
obsažená v zákoně č. 555/2004 Sb.. Dvojí doručování soudních písemností - obyčejné  
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a do vlastních rukou. Doručování soudních písemností právnickým osobám. Novinka 
novelizované právní úpravy - průkaz doručení.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002102 - ANAL 034282 

Nad chystanou novelizací zákona o soudech a soudcích.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 3, s. 2 - 8, 2 grafy. 

 Stanovisko Soudcovské unie k předkládanému návrhu obsáhlé novelizace zákona o 
soudcích a soudech a některých dalších zákonů.  Důvodová zpráva. Obecná a zvláštní 
část. V grafech jsou uvedeny průměrné délky řízení v trestních věcech a průměrné 
délky soudního řízení v občanskoprávních věcech v roce 2002. Účinnost  
navrhovaného zákona se stanovuje na 1. ledna 2006. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002114 - ANAL 036268 

NAUGHTON, Michael 

Redefining Miscarriages of Justice [Justiční omyl a nové vymezování pojmu].  

In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, č. 2, s. 165 - 182, lit. 75. 

 Článek k problematice vymezení justičního omylu (co je a co není justiční omyl) v 
současné praxi. Příklady a nové možnosti řešení v rámci lidských práv ve Velké 
Británii (Anglie, Wales). Mechanismy nápravy. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

002106 - ANAL 034286 

NOVOTNÝ, Oto 

Znovu k návrhu nového trestního kodexu.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 3, s. 2 - 5. 

 K návrhu nového trestního zákoníku. Formální pojetí trestného činu. Priorita 
trestněprávní ochrany člověka. Snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Několik 
dalších poznámek k návrhu trestního kodexu.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002111 - ANAL 034288 

PIKNA, Bohumil 

Celní spolupráce v bezpečnostní oblasti - právní a funkční aspekty.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 3, s. 17 - 23. 
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Dokončení z TP č. 2/2005. Mechanismus unijní spolupráce podle úmluvy. Zvláštní 
formy přeshraniční spolupráce. Pravomoci Evropského soudního dvora. Celní 
informační systém (CIS). Další formy a způsoby spolupráce. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002108 - ANAL 034287 

PRŮCHA, Václav 

K problematice vymezení některých zákonných znaků trestného činu zvýhodňování 
věřitele podle 256a trestního zákona.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 3, s. 5 - 16. 

 Problematika vymezení některých zákonných znaků trestného činu zvýhodňování 
věřitele podle 256a trestního zákona. Řešení neschopnosti dlužníka plnit své platné 
závazky. Zvýhodnění věřitele. Závěrečné shrnutí de lege lata. Návrhy a doporučení de 
lege ferenda. Uvedeny konkrétní modelové příklady demonstrující některé 
interpretační a zejména aplikační možnosti, jaké již dnes v souvislosti s ustanovením 
256a trestního zákona nabízí platná právní úprava.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002159 - ANAL 036569 

PŘIBYL, Tomáš 

Elektronický podpis: Co je nového? 

In: PC World Security. - 2005, č. 1, s. 42 - 43, 1 obr. 

 Zákon o elektronickém podpisu byl přijat pod číslem 227/2000 Sb. Novela Zákona 
byla schválena 24. června 2004. Nedostatky zákona z roku 2000. Novela rozšiřuje 
okruh služeb, které poskytovatelé certifikačních služeb zajišťují. Časové razítko. Co 
lze prokazovat pomocí časového razítka. Zavedení elektronické značky. Systémový 
certifikát. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002122 - ANAL 036533 

SAMČÍK, Peter 

Právní úprava střetu zájmů.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 16, s. 26 - 29, 4 obr. 

 Dne 1.1.2005 nabyl účinnosti zákon č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 
238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o 
neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmu), ve znění pozdějších předpisů. 
Novela změnila a doplnila původní zákon. Výklad některých pojmů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002103 - ANAL 034283 

Stanovisko Soudcovské unie ČR k návrhu novely zákona o soudech a soudcích (ZSS) 
a dalších zákonů.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 3, s. 8 - 14. 

 Obecné stanovisko Soudcovské unie k návrhu jako celku. Podrobnější připomínky k 
některým z navrhovaných ustanovení. Kariérní řád soudce nalézacího soudu okresní 
úrovně a soudce odvolacího soudu. Hodnocení soudců, omezení funkčního období 
místopředsedy a předsedy soudu. Dočasné přidělení a přeložení soudce bez jeho 
souhlasu. Rozšíření lhůty pro zánik kárné odpovědnosti. Změna zákona č. 7/2002 Sb.. 
Změna zákona o vyšších soudních úřednících. Příloha : Emeritní soudce. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002104 - ANAL 034284 

ŠTIČKA, Michal 

Hledání rovnováhy mezi nezávislostí soudce a jeho odpovědností vůči veřejnosti.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 3, s. 15 - 25. 

 Dokončení z č. 2/2005. Hodnocení práce a kariérní postup soudců. Hodnocení 
soudců v obvodech krajských soudů. Nedostatky současného stavu. Potřeba systému 
hodnocení práce soudců. Základní zásady, na nichž by měl být systém hodnocení 
založen. Prvky hodnotícího systému. Závěr kulatého stolu. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002173 - ANAL 036581 

Zákon o občanských průkazech.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 4, příloha. 

 Text zákona o občanských průkazech č. 559/2004 Sb. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002144 - ANAL 036554 

ZIMA, Vlastimil 

Jednorázové odškodnění za zaviněné úmrtí člověka.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 1, s. 15 - 19, 1 obr. 

 Zákon č. 47/2004 Sb. Jednorázové odškodnění za pojištěné viníky, kteří způsobí smrt 
člověka, zaplatí podle novely pojišťovna. Jednorázové odškodnění pro pozůstalé se 
nevztahuje jen na povinné ručení, ale platí obecně pro případy jakýchkoliv  
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zaviněných úmrtí (např. případy úmrtí spojených nedbalostí ve zdravotnictví, 
stavebnictví). Odpovědnost ponese také stát i jednotlivé rezorty. Novela občanského 
zákoníku - znění některých souvisejících ustanovení občanského zákoníku. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

ZBRANĚ , STŘELIVO 
 

002015 - ANAL 034261 

Němci mají starosti.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 3, s. 55. 

 Od 1.4.2003 platí v Německu nový zákon o zbraních, avšak i přes příslovečnou 
německou důkladnost i jejich zákony spíše vyvolávají problémy, než aby je řešily. 
Nejasnosti, které se v novém zbrojním zákoně vyskytují. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002004 - ANAL 034256 

CZ 2075 RAMI P.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 3, s. 8 - 9. 

 Představena novinka, subkompaktní záložní a obranná pistole CZ 2075 RAMI P, 
vyráběná v Uherském Brodu jako první sériově vyráběná varianta populární 
pětasedmdesátky s polymerovým rámem. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002025 - ANAL 034269 

DUŠEK, Ondřej 

Rast & Gasser 1898 ráže 8 mm.  

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 3, s. 83 - 85, obr. 

 Technické údaje a vlastnosti služebního celoocelového revolveru Rast & Gasser 
1898. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002013 - ANAL 034260 

GAMA - kulomet, nebo kanón? 

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 3, s. 19. 
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Popis zajímavého zbraňového hybridu GAMA, u kterého nelze jednoznačně říci, zda 
se jedná o kulomet nebo kanón. Uvedená zbraň je výrobkem jihoafrické zbrojní firmy  

Denel Ltd., představeným v r. 1998. Umožňuje střílet šesti druhy munice tří různých 
ráží, odtud také zkratka GAMA - Gun Automatic Multiple Ammunition. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002024 - ANAL 034268 

HRADECKÝ, Martin 

M 16-Special Forces Big Dog.  

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 3, s. 34 - 36, obr. 

 Technické údaje a vlastnosti taktického zavíracího nože M 16-Special Forces Big 
Dog, fy Columbia River Knife & Tool. Test nože. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002044 - ANAL 034273 

KLOZÍK, Pavel 

Glock 37 ráže 45 GAP.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 4, s. 12 - 14, obr. 

 Porovnání nového náboje ráže 45 GAP s nábojem ráže 45 ACP. Parametry 
uvedených nábojů, základní údaje o nich. Počáteční rychlosti a vypočtená počáteční 
energie nábojů 45 Glock a 45 ACP. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002023 - ANAL 034267 

MARGOLIUS, Richard 

Sovětská odstřelovačka Mosin vzor 1891/30.  

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 3, s. 24 - 26, obr. 

 Technické údaje a vlastnosti sovětské odstřelovací pušky Mosin M1891/30. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002041 - ANAL 034270 

Nová pistole Ruger P345.  

In: Střelecký magazín. - 10, 2005, č. 3, s. 8 - 9. 

 Popis a vynikající hodnocení nejnovějšího modelu pistole Ruger P345, která byla 
poprvé veřejnosti představena v dubnu 2004.  

CZ - cze: PA: če/2005 
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002042 - ANAL 034271 

Nová pistolová ráže .45 GAP.  

In: Střelecký magazín. - 10, 2005, č. 3, s. 40 - 41, obr. 

 Představen nový pistolový náboj ráže .45 GAP. Vývoj náboje pro tuto pistoli. 
Vlastnosti dvou laborací se střelami Lawman o hmotnosti 12 a 13 gramů a dvou 
laborací se střelami Gold Dot o stejných hmotnostech. Závěrečné zhodnocení.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002010 - ANAL 034258 

Nové modely Dan Wesson.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 3, s. 10 - 12. 

 Představeny nové modely revolverů Dan Wesson 7445, Super Ram Silhouette, 
Pointman a Patriot. Popis uvedených revolverů. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002043 - ANAL 034272 

Pistole XD v ráži .45 GAP.  

In: Střelecký magazín. - 10, 2005, č. 4, s. 6 - 71, obr. 

 Představena nová pistole XD v ráži .45 GAP americké firmy Springfield Armory.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002012 - ANAL 034259 

Reck model PK.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 3, s. 14 - 15. 

 Popis malé samonabíjecí pistole Reck model PK, inspirované populárním Waltherem  

PP ráže 7,65 mm Browning. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002022 - ANAL 034266 

VONDRÁČEK, Aleš 

Springfield XD9 (4" service model) = Glocku, třes se !!! 

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 3, s. 19 - 23. 

 Výsledky testu pistole Springfield XD9, největšího konkurenta Glocku v USA v 
oblasti služebních zbraní. Čím je Springfield XD9 zajímavý a jak střílí. Technické 
údaje a vlastnosti. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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002075 - ANAL 034275 

VONDRÁČEK, Aleš 

Springfield M1911-A1 Custom Target.  

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 4, s. 20 - 23, obr. 

 Technické údaje a vlastnosti pistole Springfield M1911-A1 Custom Target. 
Bezpečnostní prvky, ovládací prvky, mířidla, spoušťový mechanismus, úchop, držení 
zbraně, manipulace a praktické poznatky, střelba. Hodnocení - klady/zápory. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002091 - ANAL 034276 

VONDRÁČEK, Aleš 

Smith & Wesson 99 Compact.  

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 5, s. 20 - 23, foto. 

 Popis obranné zbraně Smith&Wesson SW99 Compact. Porovnání vybraných 
parametrů u zbraně SW99, Glock 26 a CZ Rami. Popis ovládacích prvků, mířidel a 
spoušťového mechanismu. Manipulace a praktické poznatky. Hodnocení - 
klady/zápory. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002179 - ANAL 036273 

ADLER, Dennis 

New-Age Air Power [Novodobé vzduchové zbraně].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 12, s. 72 - 80, 14 obr. 

 Soudobé plynové a vzduchové zbraně. Nové technologie a nové možnosti těchto 
zbraní. Všeobecně výkony, možnosti, vybavení a doplňky. Podrobně k některým 
modelům dlouhých i krátkých zbraní. Konstrukční detaily a prvky inovace. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002178 - ANAL 036272 

CLAPP, Wiley 

The PEAK Of Performance [Špičková výkonnost pistole PC 1911].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 12, s. 60 - 64, 10 obr., 1 tab. 

 Vysoká přesnost střelby u pistole S&W, model 1911 PC i při použití velkého 
množství různého střeliva. Ukázky přesnosti střelby. Tabulka s přehledem použitého 
střeliva. Některé konstrukční detaily zbraně. 

USA - eng: PA: bv/2005 
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002092 - ANAL 034277 

DUŠEK, Ondřej 

Kahr P(olymer)-9.  

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 5, s. 36 - 39, foto. 

 Popis a technické údaje pistole Kahr P9, ráže 9 x 19 mm, která se velmi podobá 
bejrozšířenější a nejoblíbenější pistoli Glock. Technické vlastnosti, srovnávací tabulka 
několika pistolí. Vysoká cena této zbraně. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002119 - ANAL 034293 

Pistole P7000 a náboj 7penna.  

In: Střelecký magazín. - 10, 2005, č. 5, s. 20 - 21, obr. 

 Popis nové pistole firmy Q.S. Progetto Meccanica s.a.s. z Nibionno, představené na 
veletrhu IWA v Norimberku. Charakteristika 3 nábojů pro tuto zbraň - 7penna, 
7penna L a 7penna R. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA 
 

002019 - ANAL 036492 

BEDNÁŘ, Vojtěch 

Rizika on - line bankovnictví.  

In: PC World Security. - 2004, č. 1, s. 44 - 47, 8 obr. 

 Komunikace s bankou prostřednictvím internetu. Bankovní aplikace. Webové 
bankovnictví. Metody přihlašování. Elektronický podpis. Bezpečnost bankovních 
aplikací. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002047 - ANAL 036497 

BEDNÁŘ, Vojtěch 

Hrozí vám sociotechnický útok? 

In: PC World Security. - 2004, č. 1, s. 14 - 17, 2 obr. 

 Pojem sociální inženýring. Viry šířící se v dokumentech a programech na disketách 
nahradily červi rozesíláni e-mailem, nebo dokonce takové, jež jsou schopny přímo 
napadat kompatibilní počítače. Cílená forma útoku je nejúčinnější, ale také 
nejnáročnější. Základní techniky, které lze využít při sociálním inženýrství a jeho 
zneužití k útoku proti člověku. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002063 - ANAL 036512 

BEDNÁŘ, Vojtěch 

Osobní firewall: Dobrý sluha, zrádný pán.  

In: PC World Security. - 2004, č. 2, s. 16 - 23, 12 obr. 

 Základní pojmy firewallu. Bezpečné a nebezpečné zóny. Internetová komunikace. 
Test, který se týká jen těch počítačů, které nejsou součástí centrálně spravovaných 
sítí. Instalace osobního firewallu. Zone Alam, Kerio Personal Firewall - 
charakteristiky. Obecná nastavení bezpečnosti. Systém ochrany aplikací. Blokování 
skriptů a další rady. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002064 - ANAL 036513 

KYBAL, Martin 

DFL 700 - hlídací pes vaší sítě.  

In: PC World Security. - 2004, č. 2, s. 24, 2 obr. 

 DFL 700 - charakteristika. Popis jednotlivých funkcí. Hardwarový firewall. Cena 
DFL 700. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002048 - ANAL 036498 

MALINA, Patrik 

Co znamená SPZ pro bezpečnost Windows.  

In: PC World Security. - 2004, č. 1, s. 20 - 22, 10 obr. 

 Novinky v zabezpečení pro klientské počítače. Security Center poskytuje centrální 
rozhraní pro konfiguraci zabezpečení a sledování běhu jednotlivých komponent. 
Ochranný prvek pro kontrolu síťového provozu pod názvem Internet Connection  
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Firewall je základní instalace systému již od počátku a dokáže odvést dobrou práci. 
Osobní firewall SP2. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002062 - ANAL 036511 

MALINA, Patrik 

Antivirus pro celou síť.  

In: PC World Security. - 2004, č. 2, s. 14 - 15, 1 obr. 

 Antivirový systém CA eTrust Antivirus. Základní možnosti Antiviru pro stanici či 
server. Další zajímavé komponenty souvisí  s pokročilým nasazením ve větší síti a 
jsou určeny k centralizované správě. Testování. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002018 - ANAL 036491 

NĚMEČEK, Ivo 

Zabezpečení lokálních přepínavých sítí.  

In: PC World Security. - 2004, č. 1, s. 32 - 34, 2 obr. 

 Zabezpečení přepínavých lokálních sítí. Rizika a nejběžnější útoky, které se mohou v 
přepínacích sítích vyskytovat. Obrana proti nim. Funkce LAN přepínače. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002046 - ANAL 036496 

NOVÁK, Tomáš 

Antivirový trh v České republice.  

In: PC World Security. - 2004, č. 1, s. 8 - 10. 

 Přehled antivirových programů k ochraně počítačových sítí: Antigen, AVG, 
BitDefender, eTrust, F-Secure, Kaspersky Lab, McAfee VerusScan, NOD32, Norman 
Virus Control, Norton, Panda, Sophos, Trend Micro, Virus Buster - charakteristiky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002045 - ANAL 036495 

Ochrana proti spuštění dat.  

In: PC World Security. - 2004, č. 1, s. 19. 

 Technologie nazvaná Data Execution Prevention (DEP či Ochrana proti spuštění dat) 
je poměrně účinnou metodou, jak chránit počítač proti některým typům počítačových  



 31

útoků. Útok Buffer Overrum. Probíhá ve dvou fázích, které jsou spolu úzce svázané. 
Fungování ochrany proti spuštění. Hlavní výhody. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002059 - ANAL 036509 

POVOLNÝ, Jan 

Chráníte aktivně své soukromí? 

In: PC World Security. - 2004, č. 2, s. 12 - 13, 2 obr. 

 S rostoucím počtem uživatelů PC roste i potřeba ochrany jejich soukromí. Funkce 
Privacy Experta. Funkce související s ochranou soukromí PC (Pop-Up Blocker, 
Utilita DriveCleanser, Utilita FileShredder). Nástroj pro čištění odkládacího (swap) 
souboru. Acronis Privacy Expert 7. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002061 - ANAL 036510 

POVOLNÝ, Jan 

Máte problémy s viry? 

In: PC World Security. - 2004, č. 2, s. 13, 2 obr. 

 Možnosti nastavení virového skeneru. Norton AntiVirus 2005 - charakteristika a 
popis. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002035 - ANAL 036493 

PŘIBYL, Tomáš 

Aktuální virová hrozba.  

In: PC World Security. - 2004, č. 1, s. 5 - 7, 2 obr. 

 Šíření "běžného viru" současné doby. Přehled škodlivých kódů. Současné škodlivé 
kódy zpravidla kromě sebe sama přinášejí do počítače ještě další aplikace, jejichž 
pomocí nebo prostřednictvím lze páchat kybernetické zločiny. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002036 - ANAL 036494 

PŘIBYL, Tomáš 

Základy informační bezpečnosti.  

In: PC World Security. - 2004, č. 1, s. 2 - 4, 2 obr. 
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 Stručné charakteristiky pojmů z oblasti informační bezpečnosti. Cíl informační 
bezpečnosti. Tři pilíře současné bezpečnosti: Antivirový program, personální 
furewall, zaplátování, Počítačová a komunikační bezpečnost. Administrativní 
bezpečnost a organizační opatření. Personální bezpečnost. Fyzická bezpečnost 
informačního systému. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002057 - ANAL 036507 

PŘIBYL, Tomáš 

Počítačové viry v roce 2005.  

In: PC World Security. - 2004, č. 2, s. 2 - 8, 6 obr. 

 Situace na virové scéně v roce 2005. Červ MyDoom – první exemplář e-mailového 
červa. Internetový červ DoomJuice. Generátor virů. Varianty červa Bayle. Internetový 
červ Sasser. Škodlivé kódy pro mobilní aplikace. Nejzajímavější škodlivé kódy roku 
2004. Windows XP SP2 proti virům. Úspěšnost počítačových virů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002058 - ANAL 036508 

PŘIBYL, Tomáš 

Spyware.  

In: PC World Security. - 2004, č. 2, s. 10 - 11, 1 obr. 

 Rady, jak ochránit počítač před spywarem. Praktické aplikace. Způsoby, jakým se 
dostává spyware do počítače. Základem boje proti spywaru tak zůstává prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002154 - ANAL 036564 

BEDNÁŘ, Vojtěch 

Reálná rizika výměnných sítí.  

In: PC World Security. - 2005, č. 1, s. 30 - 35, 9 obr. 

 Reálná rizika výměnných sítí. Problémy technického, etického a právního rázu. 
Výměnná síť rozlišujeme na globální a buňkové. Toto dělení vychází ze způsobů, jak 
jsou v síti distribuovány informace o obsažených souborech a o jejich dostupnosti. 
Sítě centralizované a decentralizované. Dělení sítí na základě použitého 
komunikačního protokolu: Otevřené a uzavřené. Výměnný systém KaZaA/FastTrack 
- charakteristika. Riziko zneužití výměnných sítí jako systémů distribuovaného 
počítání. Výměnné sítě a viry. Ochrana proti virům z výměnných sítí. Antivirový 
systém Avast - charakteristika. Soukromí na internetu. Příčiny kompromitace nabízení 
a stahování dat z internetu. Právo a bezpečnost. Porušování autorských práv. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002070 - ANAL 036519 

BROŽ, Vladimír 

Proč každý podnik potřebuje strategii SCM.  

In: PC World Security. - 2004, č. 2, s. 39 - 40, 1 graf, 1 obr. 

 Bezpečná správa obsahu (SCM - Security Content Management). Řešení pro 
bezpečnou správu obsahu (SCM) nabízí integrovanou sadu produktů pro celý podnik. 
Integrovaná strategie zabezpečení správy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002151 - ANAL 036561 

FLÍDR, Marcel 

Komplexní ochrana od Pandy.  

In: PC World Security. - 2005, č. 1, s. 16, 2 obr. 

 Nejnovější zabezpečení počítače nese označení Panda Patinum 2005 Internet Security 
(PPIS). Základním stavebním prvkem PPIS je antivirové řešení. To je doplněno o 
mnoho dalších užitečných funkcí a služeb. Funkce Truprevent. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002167 - ANAL 036575 

Galaxy G3 - nová ústředna EZS.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 2, s. 26, 1 obr., 1 tab. 

 Vydávání evropské technické specifikace pro ústředny EZS TS 50131-3. Dvě 
ústředny nové generace s označením Galaxy G3-144 a Galaxy G3-520 - 
charakteristika a popis. Diagnostika a údržba systému. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002155 - ANAL 036565 

KRCH, David 

Hodnocení bezpečnosti v IT: Common Criteria.  

In: PC World Security. - 2005, č. 1, s. 36 - 37. 

 Zabezpečení informačních systémů. Bezpečnostní standardy. Common Criteria for 
Information Technology Security Evaluation (Common Criteria - CC). Snahou při 
tvorbě CC bylo zajistit jejich nejširší použití. Kritéria CC. Sada sedmi úrovní 
důvěryhodnosti.EAL1 - EAL7, jež představují typické kombinace faktorů z oblasti 
důvěryhodnosti a zjednodušují orientaci v certifikacích. Přínosy bezpečnostního 
ohodnocení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002065 - ANAL 036514 

MALINA, Patrik 

Microsoft ISA Server 2004.  

In: PC World Security. - 2004, č. 2, s. 26 - 28, 5 obr. 

 Nová verze produktu Internet Security and Acceleration Server. Hlavní vlastnosti 
produktu. Hlavní koncepce. Vztahy mezi připojenými sítěmi. Další síťové novinky. 
Aplikační firewall. Instalace a zpětná kompatibilita. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002066 - ANAL 036515 

MALINA, Patrik 

Ukradli vám už notebook? 

In: PC World Security. - 2004, č. 2, s. 30 - 32, 2 obr. 

 Krádež přenosného počítače. Přístupová práva k souborovému systému. Šifrování 
diskových dat. Praktický závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002152 - ANAL 036562 

MALINA, Patrik 

Všestranná lokální bezpečnost.  

In: PC World Security. - 2005, č. 1, s. 16 - 17, 2 obr. 

 TrustPort Phoenix Rebel je komplexní balík bezpečnostních aplikací pro ochranu 
lokálních pracovních nebo domácích stanic nebo přenosných počítačů, ale i pro 
ochranu serverových strojů. Obsahuje ty nejdůležitější aplikace pro ochranu proti 
běžným hrozbám: Antivirový program, personální firewall, bezpečný virtuální disk 
pro šifrování souborů, spolehlivou "skartačku" dat a bezpečné úložiště pro správu a 
užívání certifikátů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002153 - ANAL 036563 

MALINA, Patrik 

Jak používat hesla.  

In: PC World Security. - 2005, č. 1, s. 26 - 29, 7 obr. 

 Problematika bezpečného používání hesla. Operační systém UNIX. Bezpečnost 
lokálních hesel je zcela svázán s fyzickou bezpečností počítačů. Program firmytake-
LC5 - charakteristika. Program Cain & Abel - charakteristika. Projekt RainbowCrack. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 



 35

002168 - ANAL 036576 

Přenosové zařízení ZEUSKOM GPRS.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 2, s. 27, 1 obr., 1 schéma. 

 Přenosové zařízení ZEUSKOM GPRS. Základní popis tohoto zařízení. 
Charakteristika a přenosové cesty. Volba cest. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002147 - ANAL 036557 

PŘIBYL, Tomáš 

Informační bezpečnost v roce 2004.  

In: PC World Security. - 2005, č. 1, s. 2 - 6, 3 obr. 

 Aspekty informační bezpečnosti. Pojem phishing. Počítačové viry. Počítačová 
kriminalita. Pojem Spam. Problémy e-mailové pošty. Mobilní viry. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002149 - ANAL 036559 

PŘIBYL, Tomáš 

Spyware a ti druzí.  

In: PC World Security. - 2005, č. 1, s. 8 - 9, 1 obr. 

 Problematika spywaru a dalších škodlivých kódů. Jednotlivé kategorie škodlivého 
software (Adware, Backdoor, Browser Hipacker, Browser Plugin, Bendled Software, 
DataMiner, Dailer, Keylogger, LoyaltyWare, Parasites a další). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002150 - ANAL 036560 

PŘIBYL, Tomáš 

Ukradli mě! 

In: PC World Security. - 2005, č. 1, s. 12 - 15, 2 obr. 

 Problematika zcizení informací. Zneužívání elektronické komunikace. Zcizení či 
zneužití identity. princip zneužití identity. Několik případů ze sociálního inženýrství. 
Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002069 - ANAL 036518 

RAKOVSKY, Juraj 

Bezpečnost integrovaná v síti.  

In: PC World Security. - 2004, č. 2, s. 38 - 39, 4 obr. 
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Bezpečnost informační sítě. Bezpečnostní brána je ve většině středně velkých a 
malých organizacích stále jediným prostředkem chránicích síť a informační systémy 
uvnitř sítě. Účinné zabezpečení firemních informačních systémů. Rychlost šíření 
útoků. Útoky přinášené uvnitř běžných protokolů "Zero-Day" útoky. Mobilita a 
disciplína uživatelů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002067 - ANAL 036516 

ROSOL, Ivo 

Čipové karty a bezpečné e-maily.  

In: PC World Security. - 2004, č. 2, s. 32, 2 obr. 

 Čipové karty a internet. Čipová karta je ideální pro bezpečný a věrohodný e-mail, 
protože umožňuje opatřit odeslanou zprávu a přílohy elektronickým podpisem a 
rozšifrovat příchozí e-mail. Krabicové řešení OKsmart Pack pro Windows i Linux, 
obsahující čipovou kartu podporující délku klíče až 2048 bitů, čtečku a nezbytný 
software. Použití čipových karet. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

002054 - ANAL 036504 

ARDAMICA, Emil 

Protipožiarna prevencia - boj proti požiarom. 

In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 3, s. 2, 1 obr. 

 Dobrovolná požární ochrana (DPO) na Slovensku. Činnost DPO. Úsek preventivně - 
výchovné činnosti. Statistiky požárů za rok 2004. Legislativa DPO. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 
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002130 - ANAL 036541 

CHALUPA, Jiří 

Finská republika.  

In: 112. - 4, 2005, č. 4, s. 17. 

 Civilní ochrana ve Finsku. Forma finské vlády. Struktura civilního nouzového 
plánování (CNP). Úkoly a cíle CNP. Struktura CNP. Civilně - vojenská spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002124 - ANAL 036535 

KNAPÍK, Ľubomír 

Návrh rešenia jednotného postupu pri mimoriadnych udalostiach.  

In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 4, s. 12, 1 obr. 

 Návrh na řešení jednotného postupu informovanosti při mimořádných událostech. Je 
nutné vytvořit jednotný informační systém a koordinační postup všech 
zainteresovaných složek a subjektů při poskytování pomoci v tísni. Zařazení všech 
obcí do Integrovaného záchranného systému SR. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

002138 - ANAL 036548 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.  

In: 112. - 4, 2005, č. 4, příloha. 

 Usnesení Vlády ČR ze dne 22.4.2002 č. 417. Usnesení Vlády ČR ze dne 5.1.2005 č. 
21. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. Současný 
stav. Koncepce. Mezinárodní spolupráce. Harmonogram realizace základního opatření 
ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. Přehled zákonů v 
oblasti ochrany obyvatelstva. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002131 - ANAL 036542 

MARTÍNEK, Bohumír 

Plnění Koncepce ochrany obyvatelstva.  

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

 Koncepce ochrany obyvatelstva. Plnění koncepce. Prevence a vzdělávání. Postupná 
integrace činnosti bývalých okresních operačních středisek (OPIS) a jejich činnost je 
slučována do krajských nebo "sektorových" OPSS HZS krajů. Projekt zavedení 
jednotného evropského čísla tísňového volání "112". Koncepce rozvoje chemicko – 
technické služby HZS ČR. Úpravy a doplnění koncepce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002125 - ANAL 036536 

Ochrana lesov pred požiarmi.  

In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 4, s. 6 - 7. 

 Příčiny lesních požárů na Slovensku. Preventivní opatření k zabezpečení ochrany 
lesů před požáry. Povinnosti obcí, vlastníků lesů. Oblast protipožární prevence. Oblast 
zdolávání požárů. Návrh pro sdělovací prostředky při vyhlašování mimořádných 
událostí. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

002090 - ANAL 034565 

ONDRUŠ, Radek 

Zastupování úřadů samosprávných celků Hasičským záchranným sborem České 
republiky při plnění úkolů při mimořádných událostech a krizových stavech.  

In: Správní právo. - 37, 2005, č. 3-4, s. 208 - 214. 

 Pravomoci krajských úřadů a obcí při mimořádných událostech a krizových stavech. 
Úkoly hasičského záchranného sboru. V případě, že krajské a obecní úřady nebudou 
způsobilé plnit úkoly při mimořádných situacích, je nutno převést jejich plnění zpět 
do působnosti státu s tím, že je jeho jménem bude zajišťovat hasičský záchranný sbor. 

CZ - cze: PA: jv/2005 

 

002129 - ANAL 036540 

PANENKA, Vladimír 

Záchrana osob z laviny.  

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

 Dne 8.2.2005 došlo v Krkonoších k pádu laviny, které strhla a zasypala dvě osoby. 
Na jejich záchraně se podílelo 33 členů Horské služby ČR a další složky IZS. 
Vyhledávání a vyprošťování osob. Vyhodnocení zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002053 - ANAL 036503 

Přehlad požiarovosti v Slovenskej republike za rok 2004.  

In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 2, s. 3, 1 obr., 1 tab. 

 Statistické údaje požárů za rok 2003 a 2004 z hlediska počtu požárů, přímé škody, 
počtu usmrcených a zraněných osob. 

SLK - sla: PA: ká/2005 
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002127 - ANAL 036538 

RÁŽ, Zdeněk 

Tematické kontroly u provozovatelů činností v objektech pro ubytování 

In: 112. - 4, 2005, č. 4, s. 6 - 7, 1 obr., 1 tab. 

 Tematické požární kontroly zaměřené na dodržování vybraných povinností 
stanovených předpisy o požární ochraně při provozování činností v objektech pro 
ubytování byly zařazeny mezi hlavní úkoly HZS krajů pro rok 2004 na základě 
poznatků z mimořádných kontrol v roce 2003. Čtrnáct základních bodů pro 
vyhodnocení. Přehled počtu kontrol a výsledků dle HZS krajů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002135 - ANAL 036545 

STUCHLÁ, Kateřina 

Analýza rizik v havarijním plánování.  

In: 112. - 4, 2005, č. 4, s. 26 - 27, 2 obr., lit. 5. 

 Proces havarijního a krizového plánování, který vychází z analýzy rizik. Účelnost 
analýzy rizik. Bariéra minimalizace vzniku rizika. Havarijní plánování. Možnosti 
informování obyvatelstva o rizicích. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 


