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ALKOHOL, DROGY 
 

002227 - ANAL 036095 

BLUMA, Aleš 

Miliardy v luftě : Celoevropská kampaň proti kouření dorazila do 

Prahy. In: Ekonom. - 49, 2005, č.14, s. 20.  

 Kampaň EU proti kouření - obrovské škody způsobené tabákem se v Evropě 
odhadují na 140 miliard eur ročně a jen v zemích EU umírá vinou tabáku 650000 lidí 
ročně. ČR na předposledním místě v hodnocení států v boji proti kuřáctví a na špičce, 
co se týká kouření mládeže. Daňové úniky a podvody (viz čl. na str. 21 - Lehký topný 
tabák), lobby tabákových firem, neschopnost veřejné správy vymoci plnění již 
přijatých zákonů a opatření. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002249 - ANAL 036605 

Česko vede ve spotřebě hašiše a extáze.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 4, 2005, č. 4, s. 25 - 26.  

 Rada Evropy vydala zprávu o organizovaném zločinu v Evropě a jmenuje v ní i 
Česko v souvislosti s obchodem s drogami. Slovensko je zmiňováno mezi zeměmi, 
kde bují hospodářská kriminalita. V ČR a ve Velké Británii je nejvyšší spotřeba hašiše 
mezi 46 členskými státy Rady. Tyto dva státy spolu s Irskem vedou také, pokud jde o 
drogu extázi. Další formy zločinnosti v dalších zemích. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002259 - ANAL 036609 

DOUBRAVA, Lukáš 

Protidrogová prevence již v mateřských školách.  

In: Učitelské noviny. - 108, 2005, č. 18, s. 10.  

 Pražské protidrogové fórum. Během protidrogového fóra se prezentovalo pětadvacet 
různých subjektů, které se věnují primární protidrogové prevenci na školách. 
Informace o třech organizacích, jejichž činnost byla jedinečná. V nadaci FILIA jsou 
hlavní cílovou skupinou děti předškolního věku a žáci 1.stupně ZŠ. Prevence dle 
vlastní metodiky. Preventivní programy. Sdružení PREV-CENTRUM a sdružení 
ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ. Vzdělávání v oblasti protidrogové prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002253 - ANAL 036607 

KOLIBÁŠ, E. 

Kyselina GAMA - Hydroxymaslová - neznámá, ale nebezpečná "párty droga".  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 1, s. 13 - 27, 1 graf., 2 tab., lit. 
28.  

 Epidemiologické údaje a zneužívání GHB. Chemické složení Kyseliny gama-
hydroxymáslová (gama-hydroxybutyrát - GHB). Farmakologie a fyziologie GHB. 
Nežádoucí účinky. Zneužívání GHB. Abstinenční příznaky při závislosti na GHB. 
Komplikace zneužívání GHB. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

002440 - ANAL 036667 

KORANDA, Marian - STANČÍKOVÁ, Darina 

Dětské a dorostové detoxikační centrum, vznik a první zkušenosti.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 2, s. 45 - 47, lit. 6.  

 Detoxikační centrum pro děti a mládež v Praze. Základní idea centra. Cíl léčby. 
Pracovní činnost. Pracovní tým centra. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002251 - ANAL 036606 

OKRUHLICA, Ľ. - FORMÁNKOVÁ, S. 

Úloha lekární v prevenci infekcie HIV u vnútrožilových užívateľov drog na 
Slovensku.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 1, s. 3 - 12, 1 graf, 1 obr., lit. 17.  

 Průřezový průzkum ve veřejných lékárnách prokázal nedostatečnou dostupnost 
sterilních jehel a stříkaček prostřednictvím jejich prodeje pro nitrožilní aplikaci 
uživatelů drog na Slovensku. Úvod, materiál a metody, výsledky, diskuze, závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

002376 - ANAL 036645 

POLANECKÝ, Vladimír 

Z výroční zprávy Hygienické stanice hl. města Prahy.  

In: Závislosti a my. - 2005, květen, s. 8 - 9, 1 tab.  

 V roce 2004 došlo k nárůstu léčených osob o 6,6 procent. Zvýšený počet uživatelů 
Subutexu užívaného nikoliv jako substituční terapie, ale jako základní nebo 
sekundární drogy u léčených osob. Injekční uživatelé. Incidence, prevalence a 
specifická věková incidence a prevalence na 100000 obyvatel ČR a jednotlivých 
krajích. Závěr. 
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002378 - ANAL 036647 

ŠPALEK, Vlastimil 

Řekni ne drogách - řekni ano životu, bez prevence cesta nevede.  

In: Závislosti a my. - 2005, květen, s. 18 - 19, 3 grafy, 3 obr.  

 Protidrogový preventivní projekt "Řekni ne drogám - řekni ano životu" působí v ČR 
již od roku 2001. Je podporován také z řad jednotlivců a firem a působí jako občanské 
sdružení. Poslání a hlavní činnost projektu. Počet informačních kampaní v ulicích 
měst, počet distribuovaných informačních materiálů o drogách a počet lidí, které 
preventivní pouliční protidrogové kampaně oslovily. Vzdělávání dětí, mládeže a 
dospělých o problematice drog. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002256 - ANAL 036608 

TURČEK, K. 

Sociálna situácia a nežiaduce návyky v rómskej osadovej populácii.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 1, s. 39 - 42, 1 tab., lit. 2.  

 Rozbor některých vlivů domácího výchovného prostředí dětí v romské osadové 
populaci na východním Slovensku. Byla zjištěna vysoká míra používání 
alkoholických nápojů romských rodičů. Téměř všichni rodiče kouří. Téměř jedna 
třetina otců byla už soudně trestána, u matek byla zjištěna kriminalita u necelých 15 
procent. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002437 - ANAL 036664 

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály 2004.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 2, s. 4 - 32, 5 grafů, 13 obr., 
11 tab.  

 Obecná charakteristika v oblasti drog. Charakteristika současného stavu v oblasti 
zneužívání drog a drogové kriminality v ČR. Přehled akcí NPC: Maur, Radegast, 
Rejha, Haim-Pitkin, Dežo, Mor, Aki, Jimmy, Kosák, Bohém, Olymp, Student, 
Bohatýr, Krysař, Sapa. Obchod s heroinem, s kokainem, s cannabisem, s 
matamfetaminem a efedrinem, se syntetickými drogami a ostatními prekurzory. 
Zločinecké skupiny zabývající se obchodem s OPL. Regionální specifika obchodu s 
OPL v ČR. Skupina metodiky a prevence NPC. National Foral Point. Spolupráce se 
zahraničím. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002439 - ANAL 036666 

Výroční zpráva Mezinárodního výboru pro kontrolu drog (INCB) 2004.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 2, s. 42 - 44, 1 obr.  

 Výroční zpráva Mezinárodního výboru pro kontrolu drog (INCB) se zaměřila na 
problematiku integrace strategií, které mají snížit nabídku a poptávku po drogách. 
Heroinový trh v Rusku. Prudký nárůst prodeje nelegálních drog přes internet. 
Nejrozšířenější nelegální drogou v Evropě je konopí. Boj proti zneužívání drog v 
Africe. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002438 - ANAL 036665 

Výsledky celní správy v oblasti boje proti nelegálnímu obchodu s OPL v roce 2004.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 2, s. 33 - 41, 3 grafy, 14 obr.  

 Výsledky Celní správy ČR v oblasti boje proti nelegálnímu obchodu s OPL. Opiáty, 
kanabinoidy, kokain, syntetické drogy. Prekurzory a pomocné látky. Výhled do roku 
2005 a další úkoly. Celní správy v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

002228 - ANAL 036096 

BLUMA, Aleš 

Lehký topný tabák.  

In: Ekonom. - 49, 2005, č. 14, s. 21. 

 Do ČR se v neuvěřitelném množství dováží tzv. technický, neboli surový tabák, jímž 
jsou údajně vytápěny skleníky, ale který je ilegálně zpracováván jako tabák lulkový. 
Důsledkem jsou obrovské daňové úniky, o něž však doposud orgány státní správy 
nemají zájem. Navíc nekvalitní tabák pak je zdrojem většího zdravotního ohrožení 
kuřáků. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002277 - ANAL 036624 

ČÍŽEK, Luděk 

Zemřeli spolu.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 2, s. 24 - 27, 8 obr. 

 Další popis vraždy manželů v obci Měchonice. Ohledání místa nálezu. Soudní pitva 
zemřelých manželů. Závěr. 
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002267 - ANAL 036614 

HLAVÁČEK, Jan - ŠULC, Viktorín 

Předat historickou zkušenost.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 2, s. 3 - 4, 3 obr. 

 Mimořádný mediální zájem o případ vraždící manželské dvojice Stodolových vyústil 
v řadu objektivních, čas od času i laických a hysterických otázek na hlavu policejního 
prezidenta. Zvláštní číslo Kriminalistického sborníku č. 2/2005 začíná rozhovor 
s policejním prezidentem. Kritika policie. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002239 - ANAL 036107 

HRUŠÁKOVÁ, Milana - ŽATECKÁ, Eva 

Mezinárodní vědecká konference na Právnické fakultě MU zaměřená na 

problematiku hospodářské kriminality : (Brno, 10.2.2005).  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 4, s. 112. 

Akce: Hospodářská kriminalita a nové jevy v ní se vyskytující [mezinárodní 
konference]. Brno (ČR), 10.02.2005. 

 Základní tematické celky konference o hospodářské kriminalitě: kriminologické a 
praktické trestněprávní aspekty hospodářské kriminality, trestněprávní aspekty de lege 
lata, trestněprávní aspekty de lege ferenda, aktuální judikatura českých soudů. Stručná 
charakteristika hlavních příspěvků. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002231 - ANAL 036099 

KUČERA, Jiří - CHALOUPKA, Jan 

Napadení všech zemí, braňme se! 

In: Ekonom. - 49, 2005, č. 17, s. 58 - 61, 1 text. příl. 

 Za poslední roky stoupl počet hackerských útoků pětinásobně. Internet jako rizikové 
a kriminogenní prostředí. Nové formy hackerských útoků a zneužívání informací 
prostřednictvím napadení mobilních telefonů, phishing, spyware a dokonce i možnost 
vytváření z napadených počítačů vlastní ilegální síť. Problém trestní odpovědnosti 
majitele napadeného počítače. Neefektivnost boje proti počítačové kriminalitě, 
nezájem vlád a mezinárodních společenství o razantní řešení. V text. příloze 
vysvětlení některých termínů počítačové kriminality. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002280 - ANAL 036627 

MALÝ, Karel 

Vrchní soud potvrdil doživotí.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 2, s. 38 - 39. 

 Shrnutí celé kauzy manželů Stodolových. Rozbor problémů a nedostatků při 
vyšetřování. Rozsudek vrchního soudu. Manželé se proti rozsudku odvolali. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002230 - ANAL 036098 

OLBRICHOVÁ, Alice - BOHATOVÁ, Vladimíra 

Bankéři zločinců, s.r.o..  

In: Ekonom. - 49, 2005, č. 16, s. 21 - 23. 

 Problematika bazarů a zastaváren, které slouží jako místa přechovávání a prodeje 
kradeného zboží. Činnost zvláštní skupiny kriminální policie zabývající se pátráním 
po ukradených věcech. Úprava povinností majitelů zastaváren a bazarů v 
živnostenském zákoně, nedostatečná legislativa. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002201 - ANAL 036602 

Program AGIS je dialog.  

In: Hlásí se policie. - 9, 2005, č. 3, s. 8 - 9, 2 obr. 

 Jednoletý program AGIS - Pracujme společně na prevenci kriminality se přehoupl do 
druhé poloviny. Aktuální témata diskutovali naši i zahraniční odborníci na pěti 
seminářích, zbylé tři budou uskutečněny do konce června. Stručný přehled dosud 
realizovaných seminářů a další názor odborníka, tentokrát na vyřizování jednotlivých 
podání občanů, v nichž si stěžují na práci nebo přístup policistů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002380 - ANAL 036649 

BUREŠ, Radim 

Evropský projekt k prevenci násilí.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 19, příloha.  

 V letech 2001 - 2004 probíhal v radě Evropy tzv. Integrovaný projekt" Odpověď na 
násilí v každodenním životě v demokratické společnosti". Integrovaný přístup. 
Systematické využívání partnerství. Demokratická odpovědnost a participace 
občanské společnosti. Prevence. Priorita preventivních programů na místní úrovni. 
Plánování a průběžné vyhodnocení. Vzdělávání všech partnerů. Interdisciplinární 
výzkum. Příčiny násilí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002371 - ANAL 034585 

CAUFFMAN, Elizabeth - STEINBERG, Laurence - PIQUERO, Alex R. 

Psychological, Neuropsychological and Physiological Correlates of Serious Antisocial 
Behavior in Adolescence : The Role of Self-Control [Psychologické, 
neuropsychologické a fyziologické koreláty vážného antisociálního chování v době 
dospívání. Význam sebeovládání].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 43, 2005, č. 1, s. 133 - 176, 3 tab., lit. 
113.  

 Gottfredson a Hirschi považují osobní sebekontrolu za jediný trvalý faktor, který 
určuje osobní náchylnost ke kriminalitě. Jiní autoři, např. Moffitt a Rowe, považují 
neuropsychologické a fyziologické faktory za stejně důležité jako sebekontrolu. Tato 
studie se snaží rozsoudit tento spor zkoumáním různých biologických a 
neuropsychologických faktorů. Vychází z údajů, získaných průzkumem u mladistvých 
na středních školách v Kalifornii a osob, odsouzených soudem pro mladistvé rovněž v 
Kalifornii. Výsledky výzkumu a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002373 - ANAL 034586 

HAYNIE, Dana L. - GIORDANO, Peggy C. - MANNING, Wendy D. -  ONGMORE, 
Monica A. 

Adolescent Romantic Relationships and Delinquency Involvement [ Romantické 
vztahy v době dospívání a kriminalita mladistvých].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 43, 2005, č. 1, s. 177 - 210, 12 tab., 
lit. 84.  

 Romantické, milostné vztahy mezi mladými lidmi a vliv těchto vztahů na jejich sklon 
ke kriminalitě. Jak je dospívající člověk v tomto směru ovlivněn osobou stejného 
nebo opačného pohlaví. Přehled dosavadní literatury na toto téma. Průzkum a studie 
v devadesátých letech. Výsledky, diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002445 - ANAL 036314 

HOPE, Tim 

The New Local Governance of Community Safety in England and Wales [Bezpečnost 
veřejnosti v Anglii a Walesu a její nové řízení místními orgány].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 47, 2005, č. 2, s. 369 - 
387, lit. 32.  

 Vývoj a význam prevence kriminality v Anglii a Walesu od roku 1997 a vliv novel 
aj. zákonných opatření na tuto oblast. Nové potřeby na potírání kriminality a reakce 
místních odpovědných orgánů. Nebezpečí malé pozornosti těmto problémům v 
souvislosti s pocitem bezpečnosti u veřejnosti. 

CA - eng/fre: PA: bv/2005 
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002399 - ANAL 036307 

SHAW, Margaret - ANDREW, Caroline 

Engendering Crime Prevention: International Developments and the Canadian 
Experience [Ženy a prevence kriminality. Vývoj ve světě a kanadské zkušenosti].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 47, 2005, č. 2, s. 293 - 
316, lit. 41.  

 Diskuze k míře zapojení žen do přípravy a realizace programů prevence kriminality v 
Kanadě. Porovnání s rychleji rostoucím trendem vyšší účasti žen jinde ve světě. 
Prevence viktimizace žen zůstává na okraji pozornosti, smysl většího zapojení žen do 
těchto programů. Programy prevence násilí (domácího násilí) vůči ženám. 
K dosavadním výsledkům a nedostatkům kanadských programů prevence. Priority 
dalšího rozvoje systému prevence v Kanadě. 

CA - eng: PA: bv/2005 

 

002391 - ANAL 036303 

SOOTHILL, Keith - HARMAN, Julien - FRANCIS, Brian - KIRBY, Stuard 

What Is the Future Repeat Danger from Sexual Offenders against Children? 
Implications for policing [Recidiva sexuálního zneužívání dětí, jejich ohrožení a 
možnosti policie].  

In: Police Journal. - 78, 2005, č. 1, s. 37 - 45, lit.4.  

 Z výsledků dlouhodobé studie recidivy sex. zneužívání dětí ve věku 5 až 12 let. 
Údaje k pravděpodobnosti dalšího usvědčení recidivujícího pachatele. Mobilita těchto 
pachatelů a význam prevenčních opatření. Meziagenturní bezpečnostní program 
MAPPA. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

002407 - ANAL 036149 

WEBER, Roman G. 

Hilfsprogramme für Datenspione : Risiken durch Adware- und Spywareprogramme 
[Pomocné programy pro datovou špionáž. Rizika adwaru a spywaru].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 27, 2005, č. 5, s. 40 - 41.  

 Stále větší rozšíření a využívání počítačových sítí a informačních systémů zároveň 
umožnilo i nové způsoby nelegálního získávání informací, a to zejména v prostředí 
hospodářské špionáže. Vznik programů zaměřených na nelegální získávání informací 
a tzv. škodících programů (adware, spyware), jejich nebezpečnost. Možnosti ochrany 
a zabezpečení sítě. 

BRD - ger: PA: bh/2005 
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002353 - ANAL 036142 

ALBERT, Helmut 

"Al Quaida" - eine transnationale Terrororganisation im Wandel [Al Kaida - 
transnacionální teroristická organizace prochází změnou].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 5, s. 26 - 27, 29 - 30. 

 Stejně jako se inovují hospodářské podniky a organizace, aby byly 
konkurenceschopné, procházejí změnami i teroristické organizace. Typickým 
příkladem takové inovace právě Al Kaida, která pro své cíle využívá i 
extremistických politických směrů v islámu. Podstata islamismu a džihadismu. 
Proměna Al Kaidy v transnacionální teroristickou organizaci nového typu, její 
struktura, přerůstání organizace v hnutí džihádu. Bezpečnostní rizika tohoto hnutí pro 
Německo, jejich analýza a závěry. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002299 - ANAL 035631 

BERNBURG, Gunnar Jön - KROHN, Marvin D. 

Labeling, life changes, and adult crime : the direct and indirect effects of official 
intervention in adolescence on crime in early adulthood [Klasifikace, životní změny a 
kriminalita dospívajících : Přímé a nepřímé vlivy oficiální intervence během 
dospívání na kriminalitu v rané dospělosti].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 4, s. 1287 - 1318, 7 tab. 5 grafů, lit. s. 1314 - 1318. 

 Článek se zabývá teorií, která predikuje, že oficiální intervence v době dospívání 
zvyšuje riziko pozdější kriminality. Stejně tak má vliv na pozdější zaměstnanost a 
začlenění se do společnosti. Autoři se zabývají tím, jestli trestná činnost v době 
dospívání a následné sankce jsou stupínkem k celoživotní kriminální kariéře. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

002297 - ANAL 036629 

BOURNETT, Ros - MARUNA, Shad 

So "Prison Works", Does it? The Criminal Careers of 130 Men Released from Prison 
under Home Secretary, Michal Howard [Tak "pracují věznice", nebo ne? Kriminální 
kariéry 130 mužů propuštěných z věznice, Michal Howard].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 43, 2004, č. 4, s. 390 - 404, 2 grafy, 44 lit. 

 Studie toho, jak pracují věznice. Jaká je kriminální kariéra. Průzkum mezi 130 vězni 
- perspektiva jejich začlenění do běžného života. Subjektivní a společenské faktory a 
jejich vliv na znovuzačlenění propuštěného do společnosti. 

GBR - eng: PA: bš/2005 
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002312 - ANAL 035638 

FREI, William 

The Protection of Privacy and the Prevention of Financial Crime [Ochrana soukromí a 
prevence finanční kriminality].  

In: Journal of Financial Crime. - 11, 2004, č. 4, s. 397 - 398. 

 Autor se zabývá hranicí mezi ochranou soukromí a potřebou prevence a kontroly 
finanční kriminality. Spolupráce v rámci EU. Praxe ve Švýcarsku. Nutnost 
mezinárodní spolupráce. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

002329 - ANAL 036120 

GJURIČOVÁ, Jitka 

Program prevence kriminality na místní úrovni : Partnerství 2005.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, duben, s. 12 - 15, 1 tab. 

 Seznámení s programem Partnerství, který mají možnost realizovat další města a 
obce. Bližší informace o projektech prevence kriminality v rizikové lokalitě Ostrava a 
v nákupní zóně Čestlice - Průhonice. V tabulce přehled přidělených dotací podle typů 
projektů programu Partnerství 2005. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002370 - ANAL 034584 

KONTY, Mark 

Microanomie : The Cognitive Foundations of the Relationship Between Anomie and 
Deviance [Mikroanomie. Kognitivní základy vztahu mezi anomií a kriminálním 
chováním].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 43, 2005, č. 1, s. 107 - 132, 6 tab., lit. 
46. 

 Pojem anomie. Výklad pojmu. Neuznávání společenských norem. Sociální změny 
společnosti a jejich vliv na život jedince, na jeho náchylnost ke kriminalitě. Vliv tří 
hlavních faktorů: frustrace, strach, hněv. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002281 - ANAL 036628 

KVASNIČKOVÁ, Hana - LOMNICKÝ, Jan 

Ani neví, že měla zemřít.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 2, s. 36 - 37. 



 12

 Při vyšetřování trestné činnosti manželů Stodolových vyšlo najevo, že plánovali další 
přepadení staré ženy. O dobrosrdečnosti a snad i bohaté vdově se dozvěděli z 
vyprávění své příbuzné po návratu z nemocnice. tato žena měla štěstí, že její dům se 
vraždícím manželům nepodařilo ani po opětovném hledání najít. Rukavice, které měli 
s sebou, použili o několik dnů později při přepadení muže. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002314 - ANAL 035640 

MANME, Michael O. - LEE, Mathew R. 

Social institutions and violence : a sub-national test of institutional anomie theory 
[Společenské instituce a násilí : test teorie institucionální anomie].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 4, s. 1137 - 1172, 1 graf, 4 tab., lit. s. 1168 - 1172. 

 Empirický průzkum, který má za cíl potvrdit Messner Rosenfeldovu teorii 
institucionální anomie. Zkoumání společenských, politických, rodinných, 
náboženských a výchovně vzdělávacích institucí a jejich vlivu na násilí. Vztah vražd a 
ekonomického tlaku. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

002325 - ANAL 036288 

MILLER, Christa 

Does your agency need an ICAC unit? : Part I: Blueprinting success [Potřebuje Vaše 
agentura jednotku ICAC?. Část I. Úspěch programu].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 3, s. 62 - 70, 4 obr. 

 Principy činnosti, organizace a využití programu potírání internetové kriminality na 
dětech ICAC (Internet Crimes Against Children). Možnosti prevence, vyšetřování a 
odhalování pachatelů mravnostní (sexuální) kriminality. Další využití dosavadních 45 
regionálních středisek ICAC. Možnosti financování ICAC. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002357 - ANAL 036295 

MILLER, Christa 

Does your agency need an ICAC unit? [Potřebuje vaše agentura jednotku ICAC? Část 
II. Základní principy].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 4, s. 18 - 25, 4 obr. 

 Pokračování čl. k programu potírání internetové kriminality (mravnostní, 
pornografie, apod.) na dětech ICAC (z č. 3, s. 62-70). Požadavky na znalosti 
pracovníků týmů ICAC a předpoklad dostatečné motivace. Nábor, příprava a výcvik. 
Pracovní postupy, příklady, výsledky. 

USA - eng: PA: bv/2005 
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002318 - ANAL 035644 

NICHOLS, Geoff - GROW, Iain 

Measuring the Impact of Crime Reduction Interventions Involving Sports Activities 
for Young People [Měření vlivu prgramů redukce kriminality zahrnující sportovní 
aktivity pro mladé lidi].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 43, 2004, č. 3, s. 267 - 283, 1 tab., 35 lit. 

 Studie vlivu sportovních programů na redukci kriminality mládeže. Programy jsou 
rozděleny na primární sekundární a terciální typy. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

002316 - ANAL 035642 

SAMPSON, Robert J. - LAUB, John H. 

Life-course desisters? Trajectories of crime among delinquent boys followed to age 
70 [Trajektorie zločinu u mužských pachatelů sledovaná až do jejich 70 let].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 3, s. 555 - 592, 13 grafů, 2 tab., lit. s. 588 - 592. 

 Data získaná z dlouhodobé studie mužů od jejich 7 do 70 let. Jak se vyvíjí jejich 
kriminalita v průběhu života, jak na ni působí faktory jako rodina, věk. Rozdíly mezi 
jednotlivými respondenty. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

002294 - ANAL 036641 

ŠNAJDROVÁ, Hana 

Boj proti obchodování s lidmi v Itálii.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 5, s. 16 - 17. 

 Ochrana lidských práv obětí. Obchodníci s lidmi používají různé prostředky 
směřující k ovládání oběti. Podmínky podobné v otroctví. Italský systém, který 
odvozuje všechny strategie boje proti obchodování s lidmi od práv obětí. Statistiky 
obětí v italském modelu. Problémová místa italského modelu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002315 - ANAL 035641 

VÉLEZ, María B. - KRIVO, Lauren J. - PETERSON, Ruth D. 

Structural inequality and homicide : an assessment of the black - white gap in killings 
[Strukturální nerovnost a vraždy].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 3, s. 645 - 672, lit. s. 667 - 672, 5 tab.. 
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Článek se zabývá vztahem mezi rasou a násilnou kriminalitou. Model rasových 
rozdílů ve vražedných útocích ve velkých městech v roce 1990. Hodnocení role 
rozdílu mezi černými a bílými. Výsledky průzkumu ukazují, že afro-Američané jsou  
mnohem častěji pachateli útoků než bílí. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

002362 - ANAL 034304 

VYHLÍDALOVÁ, Pavla 

Dvě tváře násilníka.  

In: Psychologie dnes. - 11, 2005, č. 6, s. 25 - 27. 

 Domácí násilí jako nejčastější forma násilí, o níž se však příliš nemluví. Činnost 
telefonní krizové DONA linky specializované na pomoc obětem domácího násilí. 
Zkušenosti s násilím každodenního života, které byly získány ve spolupráci s klienty 
této linky. Charakteristika agresora. Řešení domácího násilí, pomoc obětem. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

002361 - ANAL 034580 

BRADLEY, Kimberly S. 

Determination of Elementar Sulphur in Explosives and Explosive Residues by Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry [Detekce síry ve výbušninách a zbytcích 
výbušnin pomocí chromatografie a spektrometrie ].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 1, s. 96 - 103, 5 obr., lit. 9. 

 Síra je obsažena nejen ve výbušninách, ale i v jejich zbytcích. Platí to o trhavinách 
použitých i nepoužitých. V článku je popsána nová metoda pozitivní identifikace síry. 
Ukázalo se, že nový postup je mnohem senzitivnější, než dosud používaný chemický 
test. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002319 - ANAL 036286 

Forensics & AFIS Showcase [Ukázka z produkce forenzního vybavení a pro AFIS].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 3, s. 48 - 53, 14 obr. 

 Foto, stručný popis, funkce a využití vybraných nových výrobků na americkém trhu. 
Přístroje a zařízení pro kriminalistické a soudní laboratoře a k použití na místě, v 
terénu. 

USA - eng: PA: bv/2005 
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002307 - ANAL 034574 

JUNGHEIM, Michael - KIJEWSKI, Harald 

Bestimmung von Butan in Atemgas mit Hilfe von GC/MS und GC/MS-MS [Důkaz 
přítomnosti butanu v inhalovaném plynu pomocí chromatografie a spektrometrie].  

In: Archiv für Kriminologie. - 215, 2005, č. 3-4, s. 103 - 112, 6 obr., lit. 18. 

 Případ dvou chlapců ve věku 15 a 16 let, kteří inhalovali butan, aby dosáhli stavu 
opojení při intoxikaci. Oba však zemřeli následkem předávkování, což bylo dokázáno 
výše uvedenou metodou GC-MS a GC/MS-MS. Postup při důkazu, výsledky a 
diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002308 - ANAL 036282 

KANABLE, Rebecca 

Almost anything can yield evidence [Téměř vše může obsahovat důkazy]. 

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 3, s. 36 - 46, 7 obr. 

 Důkazy poskytované pomocí DNA. Význam metody a zkušenosti s jejím uplatněním 
v kriminalistické praxi. Zdůraznění přínosu metody v kontextu důkladně vedeného 
vyšetřování. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002286 - ANAL 036663 

KLÍR, Přemysl - POVÝŠIL, Ctibor 

Patologická anatomie a soudní lékařství - dva samostatné lékařské 

obory.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 2, s. 62 - 63. 

 Rozdíly mezi patologickou anatomií a soudním lékařstvím. Specializační zaměření 
soudního lékaře a patologa je odlišné při provádění zevní prohlídky, ale i pitvy. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002360 - ANAL 034579 

MELTON, Terry - DIMICK, Gloria - HIGGINS, Bonnie - LINDSTROM, Lynn - 
NELSON, Kimberlyn 

Forensic Mitochondrial DNA Analysis of 691 Casework Hairs [Soudní analýza 
mitochondriální DNA ve vlasech v 691 případech].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 1, s. 73 - 80, 5 obr., 2 tab., lit. 20. 
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Retrospektivní analytická studie mitochondriální DNA ve vlasech za pětileté období. 
Klasifikace vlasů, metody, výsledky a diskuse.  

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002306 - ANAL 034573 

PADOSCH, Stephan A. - SCHMIDT, Peter H. - MADEA, Burkhard 

Sekundär kombinierter Suizid durch zweifachen Brustschuss und Erhängen : 
Umstände und rekonstruktive Aspekte [Sekundárně kombinovaná sebevražda 
dvojnásobnou střelou do hrudi a oběšením. Okolnosti a aspekty rekonstrukce].  

In: Archiv für Kriminologie. - 215, 2005, č. 3-4, s. 94 - 102, 3 obr., lit. 19. 

 Úvod. Okolnosti sebevraždy a situace na místě činu. Pitevní nálezy. Rekonstrukce. 
Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002285 - ANAL 036632 

PLESKOT, Josef - LACINA, Petr - ŠAFR, Miroslav 

Skutky manželů Stodolových z pohledu soudního lékaře.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 2, s. 50 - 61, 13 obr. 

 Rozbor soudních lékařů, kteří prováděli ohledání těl na místě a pitvu poškozených. 
Rozbor případů, kdy byly pitvy provedeny v jiných zařízeních a výsledky pitvy, 
případně závěry znaleckého posudku, neodpovídaly zjištěným skutečnostem z místa 
činu a z výpovědi obviněných. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002364 - ANAL 036297 

SCARBOROUGH, Steve 

A match made in heaven : Mobile AFIS reaps the benefits of the wireless-biometric 
technology marriage [Mobilní systémy AFIS a výhody radiového přenosu 
biometrických dat].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 4, s. 42 - 49, 4 obr. 

 Mobilní prostředky AFIS, jejich výhody a využití. Hlavní oblasti uplatnění mobilní 
biometrie v terénu. Činnost mobilních systémů, 2 základní principy. Podrobně k 
vybraným zařízením systému. Provozní zkušenosti a výsledky. 

USA - eng: PA: bv/2005 
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002287 - ANAL 036634 

SKÁLA, Bohumil 

Úloha praktického lékaře na místě nálezu mrtvého těla.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 2, s. 64 - 68, 5 tab. 

 Pojem a charakteristika praktického lékaře. Účel prohlídky mrtvého. Zásady 
konstatování smrti a prohlídky mrtvého. Druhy pitev. Zdravotní pitva. Soudní pitva. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002320 - ANAL 036287 

STECK-FLYNN, Kathy 

Through the looking glass [Prohlížení skrze sklíčko].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 3, s. 54 - 61, 3 obr. 

 Rozbité sklo a stopy na skle analyzované pro vyšetřování, objasnění a dokazování 
trestného činu. Příklady, co lze na skle a z jeho střepin vyčíst. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002359 - ANAL 034578 

TAHTOUH, Mark - KALMAN, John R. - ROUX, Claude - LENNARD, Chris - 
REEDY, Brian J. 

The Detection and Enhancement of Latent Fingermarks Using Infrared Chemical 
Imaging [Detekce a zvětšení skrytých otisků prstů metodou infračerveného 
chemického zobrazení].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 1, s. 64 - 72, 8 obr., lit. 19. 

 Nová technika chemického zobrazení FTIR chemical imaging byla použita na 
zvětšení otisků prstů na větším počtu různých povrchů. Přinesla lepší výsledky než 
tradiční metoda vizualizace otisků. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

 
POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

002254 - ANAL 036112 

BRENNEISEN, Hartmut 

Der polizeiliche Schusswaffengebrauch : Ultima Ratio des Eingriffshandelns 
[Policejní užití střelné zbraně. Ultima ratio při zásahu policie].  
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In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 2, s. 15 - 20, 1 tab., 4 foto. 

 Použití střelné zbraně při policejním zásahu je krajním prostředkem. Kdy a jak lze 
střelnou zbraň použít - výchozí stav, oprávnění zasahujícího policisty, subsidiarita. 
Taktika zásahu střelnou zbraní - ohrožení třetích osob, zásah proti nedospělé osobě, 
zásah při zabránění útoku nebo útěku, sebeobrana. Problematika zásahu na místě, kde 
je soustředěno více lidí. Varovný výstřel, poplašný výstřel, signální výstřel. Problém 
smrtelného výstřelu. Právní hlediska - ústavní právo, právní úprava spolková a 
zemská, odpovědnost nadřízených, služební předpisy. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002255 - ANAL 036113 

DUBBERT, Gaby  

Der polizeiliche Schusswaffengebrauch aus psychologischer Sicht : Grenzsituationen 
[Psychologické hledisko použití střelné zbraně policií. Mezní situace].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 2, s. 21 - 23, 3 fot. 

 Použití střelné zbraně patří bezpochybně k psychicky zvlášť zátěžovým situacím v 
běžné policejní práci. Dlouhodobé výzkumy potvrzují, že přibližně třetina policistů, 
kteří byli nuceni použít střelnou zbraň při zásahu proti lidem, trpí krátkodobými 
duševními poruchami a stresem a třetina policistů dokonce dlouhodobými duševními 
poruchami. Důsledky použití střelné zbraně, systémové a situační aspekty, aspekty 
osobnostní. Následky střelby - stres, deprese apod. Možná prevence, úkoly 
nadřízených, význam kolektivu atd. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002392 - ANAL 036304 

FARAJIHA, Mohammad 

Minimising Loss of Information Relating to Victims' Interests during Police 
Investigations [Snižování ztrát informací významných pro oběti v průběhu policejního 
vyšetřování].  

In: Police Journal. - 78, 2005, č. 1, s. 47 - 56, lit. 

 Policie jako orgán, se kterým se dostávají oběti trestného činu nejčastěji do kontaktu 
a zpravidla nejdříve. K úkolům a možnostem policie v otázkách podpory oběti. 
Přístup k osobně citlivým informacím (a důkazům a ztrátám), nakládání s nimi a 
zamezení ztrát informací důležitých pro poškozeného. Příklady programů podpory 
oběti. 

GBR - eng: PA: bv/2005 



 19

002446 - ANAL 034598 

FORMAN, James 

Community Policing and Youth as Assets [Community Policing. Mladí lidé jako 
přínos].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 95, 2004, č. 1, s. 1 - 48, lit. 206. 

 Community policing, nový trend v policejní práci, zatím v USA nesplnil očekávání. 
Community policing je proces, z kterého však byla zcela vyloučena mládež a mladí 
dospělí, což je podle autora hlavní příčinou neúspěchu. V tolik diskutovaném vztahu 
mezi policií a veřejností by měli být mladí lidé považováni za přínos pro community 
policing, nikoli za hrozbu veřejné bezpečnosti. Závěr a perspektivy. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002252 - ANAL 036111 

GARSCHKE, Ralph - KUNZ, Hartmut 

Zwangsmassnahmen im geschlossenen Einsatz : Besondere Lagen [Donucovací 
prostředky při uzavíracím zásahu. Mimořádná situace].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 2, s. 10 - 14, 5 fot. 

 Taktika zásahu s použitím donucovacích prostředků v případě nutnosti pohotového 
zásahu např. proti agresivnímu davu, pouličnímu násilí, nepokojích apod. Formy 
donucení, výhrůžka použitím donucovacích prostředků, určení cíle zásahu, právní 
normy vztahující se k takovému zásahu. Použití prostředků tzv. přímého donucení 
(psi, koně, slzný plyn, vodní děla). Účinky použití takových prostředků a některé 
problémy takového přímého zásahu. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002379 - ANAL 036648 

PETR, Petr 

Kvalita života příslušníků PČR v Jihočeském kraji.  

In: Závislosti a my. - 2005, květen, s. 21 - 23, 1 graf, 1 obr., 2 tab. 

 Kvalita života podmíněná zdravím se stala nepostradatelným nástrojem pro 
hodnocení jednotlivců, tak celých populačních skupin. Sonda, kterou vytvořili 
příslušníci Policie ČR v Jihočeském kraji. Metoda, probandi, preception, diskuse a 
závěr. Grafy a tabulky průzkumu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 



 20

002258 - ANAL 036115 

RITTER, Frank 

Der Einsatz von Polizeidiensthunde- und Polizeireiterstaffeln zwischen Recht und 
Taktik : Tiere als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt [Zásah oddílu s policejními psy 
a jízdní policie z právního a taktického hlediska. Zvíře jako pomocný prostředek 
fyzického násilí]. 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 2, s. 26 - 29, 1 obr., 1 tab. 

 Speciální policejní jednotky se služebními psy a jednotky jízdní policie jako taktický 
prostředek přímého fyzického donucovacího a nátlakového prostředku. Kdy tyto 
jednotky použít, taktické a právní aspekty. Přehled existujících jízdních oddílů a 
oddílů s policejními psy v jednotlivých německých spolkových zemích. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002250 - ANAL 036110 

STAACK, Dirk 

Vollzugshilfe durch Polizei : Erfüllung anderer Aufgaben [Pomoc poskytnutá policií 
na dožádání jiným orgánem. Plnění jiných úkolů].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 2, s. 7 - 10, 2 fot. 

 Pomoc poskytovaná policejním orgánem na dožádání jiného orgánu (např. orgánů 
veřejné správy) má v policejní činnosti široké uplatnění. Formy této pomoci, resp. 
policejní asistence při zásazích jiných orgánů (např. v případech domácího násilí, 
exekucí, záchranných akcích apod.). Vymezení této pomoci právními a služebními 
předpisy. Použití donucovacích prostředků při takovém zásahu. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002352 - ANAL 036141 

TEXTOR, Martin - TETZNER, Marion 

Nicht der Dienstgrad, Fachkompetenz enscheidet : Berliner SEK – Chef ging in der 
Ruhestand [Ne služební hodnost, ale odborná způsobilost rozhoduje. Šéf berlínské 
zvláštní zásahové jednotky odchází do penze] 

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 5, s. 12 - 13, 16 - 17. 

Berlín Vznik berlínského SEK (Sondereinsatzkommando) jako první speciální 
zásahové jednotky v Německu a jeho první zásahy. Profesní a osobnostní předpoklady 
pro výkon této specifické policejní práce. SEK jako elitní policejní jednotka. 
Problematika doplňování jednotky. Příklady konkrétních zásahů. 

BRD - ger: PA: bh/2005 
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002220 - ANAL 036088 

TRAPHAN, Erich 

Angst : Angst im Polizeialltag [Strach. Strach v každodenním policejním životě]. 

 In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 4, s. 7 - 10, 4 obr. 

 Klidné a autoritativní jednání a vzezření policistů často zakrývá strach, jemuž 
každodenně musí policisté při své práci čelit. Index příčin a důvodů strachu (násilí ze 
strany agresora, strach z nutnosti vlastní násilné reakce, např. střelby, apod.). Tzv. 
přetěžování strachem a jeho důsledky. Reakce na strach (fyzické, emocionální, 
vegetativní, kognitivní). Co proti strachu pomáhá, jaké místo zaujímá strach v 
policejní práci. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002355 - ANAL 036293 

Uniforms & Accessories Showcase [Ukázka služebních stejnokrojů a výstrojních 
součástek].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 3, s. 116 - 121, 13 obr. 

 Vyobrazení a popis více než 10 nových součástí služebních uniforem a výstrojních 
doplňků. Hlavní ochranné vlastnosti, použité materiály a technologie výroby. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002343 - ANAL 036291 

Vehicles & Accessories Showcase [Ukázka nových vozidel a příslušenství vozidel].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 3, s. 96 - 100, 11 obr 

 Základní údaje (vyobrazení, výrobce, výkony, použití) k vybraným novým vozidlům 
a příslušenství a vybavení vozidel na americkém trhu, pro bezpečnostní složky. Mj. 
modernizované modely Soffail fy Harley-Davidson Motor Co., mobilní řídící a 
spojovací středisko Mobile Comand Unit, výjezdová meteorologická stanice pro 
včasné varování od Columbia Weather Systems', lehký ruční policejní radar s 
pistolovou rukojetí pro měření rychlosti vozidel za každého počasí Stalker II, 
přístřešek FD2000TX na záď služebních vozidel fy GM, všesměrové vozidlové sirény 
EWS-V1 a EWS-V3 (107 a 112-118 dB), transportní sedačka pro vězně PTS. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002289 - ANAL 036636 

VESELÁ, Michaela 

Community policing. Policejní práce orientovaná na službu veřejnosti.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 18, příloha. 

 Pojem community policing. Příslušnost policie k lokalitě. Komunikace s občany. 
Efektivita policejní služby je dána mírou pocitu bezpečí občana. Program Partnerství. 
Spolupráce policie s veřejností. Přehled preventivních aktivit policie. Závěr. 
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CZ - cze: PA: ká/2005 
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002261 - ANAL 036116 

ZIEHM, Thorsten 

Einsatztraining der Polizei im Lichte des Amok-Szenarios : Teil einer specifischen 
Eigensicherungskultur [Policejní trénink pro případ zásahu podle tzv. "amokového 
scénáře". Součást specifické oblasti osobní bezpečnosti].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 2, s. 29 - 30, 1 obr. 

 Co je tzv. "amokový scénář", resp. amoková situace (příklad střelby na frankfurtském 
gymnáziu 26.4.2002). Jak těmto situacím čelit, aniž by se zasahující policista 
vystavoval nadměrnému a zbytečnému riziku. Nutnost trénovat tyto situace, naučit se 
nepodceňovat nebezpečí, používat ochranné prostředky apod. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002405 - ANAL 034592 

ZIGMUND, Edmund 

Police Use of Force : The Problem of Passive Resistance [Policejní užití síly. Problém 
pasivního odporu].  

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 4, s. 10 - 12, lit. 7. 

 Na několika příkladech poukazuje autor na přiměřené a nepřiměřené použití síly při 
služebních zákrocích americké policie. K použití síly musí mít policisté dostatečný 
důvod (objective reasonableness). Reakce občanů na zákrok policie spočívají často v 
různých formách pasivního odporu, zvláště při demonstracích. Policisté musí pečlivě 
zvážit donucovací prostředky, protože jsou často obviněni (i před soudem) z 
nepřiměřeného použití síly.  

USA - eng: PA: jv/2005 

 

 
PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

002211 - ANAL 036083 

BUCHTA, Zdeněk 

Ústavní ochrana vlastnictví v kontextu novelizovaného zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 7, s. 255 - 257. 
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Veřejný zájem v souvislosti s ochranou přírody a krajiny. Ústavní pojetí vlastnictví, 
problém finančních náhrad v souvislosti s pozemkovým majetkem. Problém časové 
působnosti. Vliv vstupu ČR do EU na problematiku ochrany přírody a krajiny. 

CZ - cze: PA: bh/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 

 

002217 - ANAL 036279 

HALÍŘOVÁ, Gabriela 

Obecný pohled na pracovní podmínky žen.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 5, s. 518 - 533, lit. 

 K vymezení a použití pojmu pracovní podmínky v běžném smyslu a v legislativě. 
Podrobněji k institutu zvláštních pracovních podmínek žen. Zákoník práce a další 
právní úpravy. Ochranná, ekonomicko-sociální a další funkce pracovních podmínek 
žen. K harmonizaci zákoníku práce s právem EU a naplnění Úmluvy MOP č. 171 o 
noční práci. Příklady. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002216 - ANAL 036278 

HRÁDEK, Jiří 

Princip země původu ve směrnici o e-commerce.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 5, s. 495 - 517, lit. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31 ze dne 8. června 2000 o některých 
právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, 
na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu). K podstatě a obsahu Směrnice 
jako prvního kroku k regulaci e-obchodu v EU a k jejímu provedení v ČR zákonem č. 
480/2004 Sb. a transponování v Německu, Rakousku a V. Británii. Podrobně k 
principu země původu ve vztahu ke Směrnici.  

CZ - cze: PA: bv/2005 
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002206 - ANAL 036079 

HŮLKA, Štěpán - KYSELA, Jan 

Mezinárodní smlouvy - jejich klasifikace, sjednávání, ratifikace a právní účinky.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 6, s. 191 - 200. 

 Mezinárodní smlouvy a jejich postavení ve vnitrostátním právním řádu. Euronovela 
Ústavy, smlouvy sjednávané parlamentem a tzv. "prezidentské mezinárodní 
smlouvy". Nová formulace čl. 49 Ústavy. Výhrada zákona, její možné výklady ve 
vztahu ke klasifikaci mezinárodních smluv. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002209 - ANAL 036081 

HULMÁK, Milan 

Elektronický právní styk.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 7, s. 229 - 234. 

 Elektronický podpis, jeho podstata, využití, právní úpravy. Možnosti využití 
elektronických prostředků v soukromoprávní oblasti a v oblasti procesního práva, 
zejména při posílání různých podání. Podkladem pro jakékoliv úkony jsou dostatečné 
informace – možnosti jejich získávání prostřednictvím veřejné informační sítě. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002215 - ANAL 036277 

KOSAŘ, David 

Pojem "pronásledování" v Ženevské úmluvě z roku 1951.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 5, s. 467 - 495, lit. 

 Definice uprchlíka v Ženevské úmluvě z r. 1951 (v Úmluvě není definice 
pronásledování) a interpretace pojmu pronásledování. Dva základní koncepty 
posuzování aspektů pronásledování v praxi a právní úprava EU. Původci 
pronásledování a selhání vnitrostátní ochrany. Lidskoprávní rozměr pronásledování. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002208 - ANAL 036080 

KRÁL, Richard 

K přezkumu ústavnosti českých předpisů transponujících, popř. implementujících 
komunitární či unijní akty.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č, 6, s. 218 - 220. 

 Rozsah přezkumu norem unijního nebo komunitárního práva vnitrostátním ústavním 
soudem. Vynucené a nevynucené transpoziční či implementární předpisy. Rakouský a 
irský model přezkumu ústavnosti a návrh řešení pro Ústavní soud ČR. Význam 
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preventivního posuzování ústavní konformity vynucených vnitrostátních 
transpozičních či implementačních předpisů. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002224 - ANAL 036092 

KRÁLÍK, Michal 

Soudní výkon správních rozhodnutí ve světle judikatury Nejvyššího 

soudu : Část 1.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 8, s. 267 - 276. 

 Pojednání o soudním výkonu jednotlivých typů správních rozhodnutí z pohledu lhůt, 
v nichž lze správní rozhodnutí vykonat, s ohledem na nejednotnou soudní praxi. 
Judikatura Nejvyššího soudu ČR, která se k těmto otázkám vytvořila, její druhová 
kategorizace a důvody, o které je tato judikatura opřena. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002225 - ANAL 036093 

MATES, Pavel 

E-government v české veřejné správě.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 8, s. 283 - 286. 

 Fenomen e-governmentu zahrnuje rozsáhlou škálu otázek od přístupu adresátů 
veřejné správy k informacím - přes elektronickou komunikaci s úřady, po vytváření 
potřebných organizačních a technických infrastruktur v rámci veřejné správy. 
Význam e-govenmentu a předpoklady k jeho realizaci, právní úprava. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002207 - ANAL 036275 

POMAHAČ, Richard 

Správní spravedlnost.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 5, s. 433 - 451. 

 Dobrý výkon funkce správy, správních orgánů a pracovníků státní administrativy a 
spravedlivé rozhodování. Úsilí vyvíjené v tomto směru v EU a v ČR. Reforma české 
veřejné správy a Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě. Z Kodexu chování 
úředníků EU. Studie Evropské principy veřejné správy, vypracovaná OECD. Právo na 
spravedlivý proces. Evropské komunitární právo a legislativa v této oblasti. 

CZ - cze: PA: bv/2005 
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002218 - ANAL 036086 

PUDE, Werner 

Hilfe in kritischer Lage : Einsatz von Personen-Notsignalanlagen - Die DGR 139 
[Pomoc v kritické situaci. Fungování osobního signálu nouze - norma DGR 139]. 

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 27, 2005, č. 4, s. 12 - 13, 2 tab., lit. 3. 

 Předpisy o bezpečnosti práce stanoví povinnost používání osobních nouzových 
signálních zařízení, které v případě ohrožení, úrazu apod. vyvolají poplach a přivolají 
pomoc. Právní úprava v zákoníku práce. Stručný technický popis osobního nouzového 
signalizačního zařízení. Analýza rizik a rychlost poskytnutí pomoci.  

BRD - ger: 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 

 

002204 - ANAL 036077 

TIKAL, Dalibor Jan 

Služba interního auditu.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 3, s. 41. 

 Množící se případy selhání orgánů veřejné správy, které mají kromě jiného i 
negativní dopady finanční. Principy vnitřního finančního řízení a kontroly ve veřejné 
správě připravované EU pro kandidátské země a jejich obtížné prosazování do praxe. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002212 - ANAL 036084 

VEDRAL, Josef 

K novele zákona o střetu zájmů z pohledu územní samosprávy.  

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 4, s. 11 - 13. 

 Novela zákona o střetu zájmů (č. 96/2005 Sb.). Hlavním účelem zákona bylo 
rozšíření jeho osobní působnosti i na členy zastupitelstev některých obcí, na členy 
zastupitelstev krajů a úprava sankcí za jeho porušení. Dále se novela týká nových  
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pravidel regulujících vedení a zpřístupňování evidence oznámení veřejných činitelů o 
činnostech, které vykonávají vedle své funkce, o příjmech a darech, které během 
výkonu své funkce obdrželi a o jejich nemovitém majetku. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002210 - ANAL 036082 

ZUKLÍNOVÁ, Michaela 

Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 7, s. 250 - 253. 

 Článek navazuje na stať M.Hrušákové a Z. Králíčkové (PrRo 2/2005). Analýza 
právních otázek spojených s problematikou anonymního mateřství a tzv. odložených 
dětí. Tzv. baby-schránky a právní základ jejich zřízení a provozu. Související právní 
aspekty - práva dětí daná Úmluvou o právech dítěte, zákon o rodině. Zahraniční 
diskuse o tomto problému. Skepticismus v očekávání, že by baby-schránky 
umožňující anonymní odložení dítěte nějak ovlivnily např. rizika vražd novorozeňat. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002257 - ANAL 036114 

MARTINS, Michael 

Fesselung : Zwangsmitteleinsatz der Polizei [Pouta. Policejní donucovací prostředek].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 2, s. 23 - 26, 1 nákres, 2 obr.  

 Použití pout je standardním a běžným donucovacím prostředkem. Vymezení pojmu, 
ústavněprávní aspekty omezování osobní svobody použitím pout, oprávnění policie 
pouta použít, policejní právo a služební předpisy o použití pout. Kdy a jak může 
policie pouta použít - předpoklad určitého skutku (nebezpečí útoku ze strany 
zadržovaného, nebezpečí jeho sebevraždy nebo sebepoškození, nebezpečí útěku 
apod.). Účel pout, přiměřenost jejich použití, trestněprávní procesní úprava. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002235 - ANAL 036103 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K tomu, zda pachatel trestného činu vypovídající o něm v procesním postavení 
svědka se může touto svou výpovědí dopustit křivého svědectví.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 4, s. 102 - 104.  

 Pachatelem trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku 
spáchaného osobou v procesním postavení svědka může být pouze ten, kdo vlastními 
smysly vnímal skutečnosti týkající se činu spáchaného jinou osobou a o těchto 
skutečnostech vypovídal před orgány činnými v trestním řízení nepravdu, nebo 
zamlčel okolnost významnou pro jejich rozhodnutí. Jestliže jako svědek je ale slyšena 
osoba, která spáchala trestný čin. ohledně něhož podává svědectví, pak tato osoba 
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nepravdivou výpovědí se nedopouští jednání naplňující skutkovou podstatu trestného 
činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. 

CZ - cze: PA: bh/2005 



 31

002236 - ANAL 036104 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K naplnění znaku skutkové podstaty "spáchal čin na svědkovi v souvislosti s 
výkonem jeho povinností" u trestného činu vydírání podle 235 odst. 1, odst.2 písm e) 
TrŘ.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 4, s. 104 - 107.  

 Pojem "spáchá čin v souvislosti v výkonem povinností svědka" u trestného činu 
vydírání zahrnuje též vzdálenou souvislost, kterou je i výhrůžka zabití poškozené, jež 
je předvolána k podání svědecké výpovědi, pokud nevezme zpět trestní oznámení. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002232 - ANAL 036100 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Opatřování důkazů pro trestní řízení v současné a zejména budoucí sjednocené 
Evropě.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 4, s. 85 - 94.  

 Po přistoupení ČR do EU došlo v oblasti opatřování důkazů ve druhých členských 
státech EU a naopak při vyřizování dožádání orgánů druhých členských států v ČR k 
určitým změnám - novelizace dvacáté páté hlavy trestního řádu (zákon. č. 539/2004 
Sb.). Dokumenty a právní akty EU upravující postupy a institut právní pomoci ve 
věcech trestních. Rozbor návrhu vypracovaného Evropskou komisí k Rámcovému 
rozhodnutí Rady o evropském důkazním příkazu na opatřování věcných a listinných 
důkazů a údajů za účelem použití v řízení v trestních věcech. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002238 - ANAL 036106 

POKORNÝ, Michal 

K správnému označení osoby poškozeného při výkonu rozhodnutí v trestním řízení 
(228 odst.2 TrŘ).  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 4, s. 111.  

 Problém jednoznačné a nezaměnitelné identifikace poškozeného v případě nároku na 
náhradu škody. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002234 - ANAL 036102 

POLÁK, Pravoslav 

Vztahuje se prolomení mlčenlivosti postupem dle 8 odst. 5 TrŘ i na výslech svědka, u 
něhož jsou dány podmínky zákazu výslechu dle 99 odst. 2 TrŘ? 

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 4, s. 98 - 102.  

 Definice mlčenlivosti jako právního institutu a jeho zakotvení v právním řádu jako 
základního nástroje ochrany občanů před neoprávněným nakládáním s informacemi, 
které se jich dotýkají. Mlčenlivost jako součást ústavně a mezinárodně chráněného 
práva na soukromí, do něhož může jiný subjekt nebo stát zasáhnout pouze na základě 
kogentní právní úpravy obsažené v zákoně. Aplikace 8 odst. 5 TrŘ. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002229 - ANAL 036097 

ROZUMEK, Martin 

Pokutu a amnestii. 

In: Ekonom. - 49, 2005, č. 15, s. 26 - 27.  

 Migrační politika EU a její dopady. Návrhy ekonomického řešení nelegálního pobytu 
a zaměstnávání. Úspěch těchto návrhů je závislý na promyšlené úpravě právní situace 
nelegálních cizinců. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002310 - ANAL 036284 

SKLENÁŘ, Jan 

Jeden problém s vydávací vazbou.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 5, s. 25 - 26.  

 Legislativa k vydávací vazbě platná v ČR. Předchozí změny. Problematika (přiznání) 
odkladného účinku. Upozornění na nedostatky legislativy v této oblasti a poznámka 
redakce. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002233 - ANAL 036101 

ŠPECIÁN, Miroslav 

Účetnictví a jeho úloha při dokazování v trestním řízení.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 4, s. 94 - 97.  

 Finanční účetnictví tvoří soustava účetních dokladů, záznamů a výkazů, které se 
stává hodnotným informačním zdrojem a může být i pramenem důkazů v jakémkoli, 
tedy i trestním řízení. Vymezení základních pojmů. Výhody účetnictví jako důkazního 
prostředku. Předmět dokazování, forma dokazování. Vymezení okruhu otázek, které 
může účetnictví objasnit v konkrétním trestním řízení. 
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CZ - cze: PA: bh/2005 
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002260 - ANAL 036281 

ŠTEFKO, Martin 

Uznávání kvalifikace v rámci zemí EU.  

In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 4, s. 6 - 14, lit.  

 Systém uznávání kvalifikace v rámci EU. Legislativa a popis systému. Tzv. 
sektorové směrnice pro některá povolání (advokát, lékař, architekt, aj.). Výkon tzv. 
regulované činnosti (tzn. odborné) vyžaduje potvrzení určité kvalifikace a uznání tzv. 
jiné způsobilosti (bezúhonnost, dobrá pověst, profesní nepochybení, apod.). Úprava 
vzájemného uznávání kvalifikace v EU a úprava platná v ČR. Právo užívání 
akademických a profesních titulů. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002309 - ANAL 036283 

VANTUCH, Pavel 

K právu svědka na přítomnost advokáta při svém výslechu ve světle nálezu Ústavního 
soudu II. ÚS 386/04.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 5, s. 19 - 25, lit.  

 Z nálezu Ústavního soudu na stížnost pro porušení práva svědka na soudní pomoc v 
řízení postupem policie. Nález a jeho legislativní zdůvodnění. Poznámky k rozhodnutí 
ÚS. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002290 - ANAL 036637 

VÍT, Ondřej 

Kritéria pro omezení počtu zájemců v užším řízení.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 18, s. 25.  

 Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dává 
zadavateli obecně možnost, aby při výběru nejvhodnějšího dodavatele použil 
otevřeného, případně užšího řízení. Užší řízení. Dvě fáze užšího výběru. Některé 
problémy užšího výběru. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002237 - ANAL 036105 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

Ke kompetenci znalce a soudu.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 4, s. 107 - 109.  

 Znalec psycholog se může ve svém posudku s použitím speciálních vyšetřovacích 
postupů a metod vyjádřit zejména k osobnostním rysům vyšetřované osoby, jejímu 
intelektu, poruchám chování, motivaci apod., což soudu slouží jako jeden z důležitých 
podkladů pro posouzení věrohodnosti této osoby a pravdivosti její výpovědi. Nemůže 
se však přímo vyjadřovat k tomu, zda vyšetřovaná osoba je či není věrohodná a zda v 
posuzované věci vypovídá pravdivě. Tuto otázku může zodpovědět pouze soud na 
základě zhodnocení tohoto důkazu jednotlivě i všech důkazů v jejich souhrnu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002248 - ANAL 036109 

WILKSEN, Michael 

Unmittelbarer Zwang mit präventiver und repressiver Zielrichtung : 
Rechtmässigkeitsvoraussetzungen [Přímé donucování s preventivním a represivním 
zaměřením. Právní prostředky a předpoklady].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 2, s. 3 - 7, 4 fot.  

 Použití donucovacích prostředků a jeho právní základ. Dvojí cíl tzv. přímého 
donucení - prevence a represe. Způsobilost a oprávnění k zásahu donucovacími 
prostředky, jeho účinek, přípustnost, věcná příslušnost. Donucovací prostředky a 
jejich použití v policejním právu, služební předpisy. Specifika použití donucovacích 
prostředků k represi. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002321 - ANAL 034303 

BAXA, Josef - MAZANEC, Michal 

Správní soudnictví ve věcech azylových.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 4, s. 23 - 30.  

 Rozbor recentního a současného stavu u Nejvyššího správního soudu. Azylové právo, 
právní úprava. Vývoj prudkého nárůstu tzv. azylové agendy, zahlcení správních soudů 
v letech 2003 - 2004. Kasační stížnosti, které byly zamítnuty a kterým bylo vyhověno. 
Čtyři negativní prvky změny azylového práva uskutečněné na počátku r. 2002. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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002337 - ANAL 036128 

BEZOUŠKA, Petr 

Nezletilý a závěť notářským zápisem.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 4, s. 19 - 21.  

 Způsobilost nezletilých k právním úkonům. Vývoj pojetí právní způsobilosti 
nezletilých (1811 - 1992). Problematika právní způsobilosti nezletilých v případě 
pořizování závěti, event. předmanželské smlouvy. Notářský zápis. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002344 - ANAL 036133 

DOSTÁL, Martin 

Německé ústavní soudnictví a Spolkový ústavní soud.  

In: EMP - Jurisprudence. - 15, 2005, č. 3, s. 25 - 31.  

 Okolnosti vzniku německého Spolkového ústavního soudu a základního zákona 
Spolkové republiky Německo (ústava z roku 1949). Role Spolkového ústavního 
soudu v ústavním systému státu. Struktura soudu, volení soudců, kompetence soudu a 
dopad jeho rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002324 - ANAL 034577 

FILKO, Ján 

K niektorým problémom verejnej správy v Slovenskej republike.  

In: Správní právo. - 38, 2005, č. 1, s. 47 - 72, 3 tab., 1 schéma, lit. 1.  

 Stručný přehled státoprávních změn od roku 1918. Struktura obcí v Slovenské 
republice, struktura osídlení k 31.12.2001. Porovnání s ostatními evropskými zeměmi. 
Ekonomická situace malých obcí. Výdaje na samosprávu obcí. Vývoj veřejné správy 
po roce 1989 a od vzniku Ústavy Slovenské republiky 1.10.1992. Reforma územní 
samosprávy. Perspektivy. 

CZ - sla: PA: jv/2005 

 

002336 - ANAL 036127 

HEJDA, Jan 

Alternativní řešení sporů.  

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

 Alternativní řešení sporů (ADR = Alternativ Dispute Resolution) jako mimosoudní 
řešení sporů při současném vyloučení soudní pravomoci. Výběr alternativy závisí na 
vůli a dohodě sporných stran, může mít různou formu a vést k různým cílům. Nutnost 
rozlišení mezi dohodou o způsobu řešení sporu a dohodou jako alternativního řešení 
samotného sporu. Současná právní úprava v ČR, zákon o rozhodčím řízení a výkonu 
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rozhodčích nálezů. Vztah české právní úpravy k úpravám zahraničním. Rozhodčí 
pravidla, prevence, mimosoudní dohoda, asistované dohody, mediace a rozhodčí 
řízení, oblast závazkového práva. Rekodifikace soukromého práva v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002338 - ANAL 036129 

KINCL, Michael 

Pravidla EU ve veřejné podpoře.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 4, s. 22 - 27.  

 Aplikace pravidel EU v oblasti veřejné podpory v ČR. Vymezení veřejné podpory v 
normách EU/ES. Povinnost notifikace, kdy se notifikace podává a co jí podléhá. 
Výjimky a nutnost znalosti sekundárních pravidel. Pravidlo de minimis. 

CZ - cze: PA: bh(/2005 

 

002347 - ANAL 036136 

KRÁLÍK, Michal 

Soudní výkon správních rozhodnutí ve světle judikatury Nejvyššího soudu : Část 2.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 9, s. 309 - 311.  

 Pokr. z PrRo 2005/8. Rozhodnutí vydaná ve správním řízení, kde příslušný právní 
předpis obsahuje pro vymáhání nároků odkaz na zákon o správě daně a poplatků, 
případně je zákon o správě daní a poplatků aplikován i z jiného důvodu bez 
výslovného odkazu na něj. Rozhodnutí vydané v daňovém řízení. Jiná rozhodnutí. 
Návrh právní úpravy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002323 - ANAL 034576 

KUČERA, Viktor 

Vyloučení aplikace ustanovení 33 odst. 2 správního řádu v azylovém řízení ano či ne?  
In: Správní právo. - 38, 2005, č. 1, s. 17 - 22, lit. 4.  

 Pobyt cizinců na území ČR. Zákony z devadesátých let, změny, doplňky, novelizace. 
Zákon o azylu, pochybnosti nad současným zněním 9. Význam ustanovení 33 odst. 2. 
Úloha ústavního soudu. Nový správní řád (zákon č.500/2004 Sb.). 

CZ - cze: PA: jv/2005 

 

002346 - ANAL 036135 

MLSNA, Petr 

Řízení Komise ES vůči členskému státu před podáním žaloby k ESD.  

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 5, s. 5 - 8.  

 Objasnění některých procesních aspektů porušení práva ES ze strany členského státu 
v okamžiku, kdy se Komise ES snaží před podáním žaloby k Evropskému soudnímu 
dvoru o nápravu stavu porušujícího právo ES spočívajícího zejména v tom, že členský 
stát netransponoval včas směrnice práva ES do svého právního řádu. Situace ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002326 - ANAL 036289 

MOORE, Carole 

Hurdling HIPAA regulations [Ustanovení zákona o zdravotním pojištění HIPAA a 
jejich bariéry].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 3, s. 74 - 83, 5 obr.  

 Ochrana informací a problematický přístup vyšetřovatelů k potřebným údajům. Nový 
americký zákon HIPAA ke zdravotního stavu a pojištění a nedostupnost informací 
potřebných pro vyšetřování trestné činnosti. Zdravotní pojištění a podvody. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002345 - ANAL 036134 

PELIKÁNOVÁ, Irena 

Co změnilo členství České republiky v Evropské unii v českém právu? 

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 5, s. 1, 3 - 4.  

 Změna charakteru a základních koncepčních východisek českého práva po vstupu ČR 
do EU. Princip přednosti komunitárního práva a principy na něj navazující, především 
povinnost výkladu českého práva v souladu s právem komunitárním a princip 
přímého účinku některých norem komunitárního práva. Právní ochrana 
komunitárními a národním soudy, odpovědnost členského státu za porušení norem 
komunitárního práva. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002339 - ANAL 036130 

TELEC, Ivo 

Diskriminace a veřejný nepořádek ve spolkovém právu.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 4, s. 42 - 43.  

 Spolkové právo je součástí soukromého práva, která v sobě odráží i veřejný zájem, 
protože se týká věcí osobního stavu neboli statusových záležitostí spolků. Nedostatky 
přetrvávající ve správní praxi - protichůdná registrační praxe ministerstva vnitra. 
Doporučení iniciovat vládní návrh zákona o sdružování občanů a obnovení 
spolkového rejstříku. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002342 - ANAL 036131 

TŮMA, Pavel 

Výzvy a úskalí připravované směrnice ES o kolektivní správě autorských práv a práv 
s autorským právem souvisejících.  

In: EMP - Jurisprudence. - 15, 2005, č. 3, s. 3 - 12.  

 Rozpornost budování jednotného trhu ES a teritoriálního monopolního principu 
ochrany práv duševního vlastnictví. Východiska připravované úpravy a navrhované 
oblasti úpravy právních vztahů vznikajících při výkonu kolektivní správy autorských 
práv a práv s autorským právem souvisejících: institucionální podmínky výkonu 
kolektivní správy, právní vztahy mezi kolektivnímu správci a uživateli předmětů 
ochrany, vztahy mezi národními kolektivními správci. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002313 - ANAL 035639 

ULMER, Jeffery T. - JOHNSON, Brian 

Sentencing in context : a multilivel analysis [Vynášení rozsudků v kontextu : 
multilevelová analýza].  

In: Criminology. - 42, 2004, č. 1, s. 137 - 177, 6 tab., lit. s. 172 - 177.  

 Trestně právní rozhodování patří ve společnosti mezi velmi důležité formy 
rozhodnutí. Článek popisuje průzkum, který testoval vlivy na soudní rozhodnutí. Vliv 
má celkové prostředí soudu – tamní kultura a organizace, vnitřní struktura, rasové a 
etnické složení. Tyto faktory jsou ještě ovlivněny individuálními dispozicemi. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

002340 - ANAL 036131 

VANTUCH, Pavel 

Návrh nového trestního zákoníku.   

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 4, s. 46 - 52.  

 Potřebnost vytvořit nový trestní zákon vzhledem k nesourodosti a nesystematičnosti 
řady dílčích i zásadních změn a doplňků. Diskuse poslanecké sněmovny o vládním 
návrhu nového trestního zákoníku. Názory předkladatele (ministerstvo spravedlnosti) 
a zpravodaje Sněmovny. Nesladěnost projednávání trestních kodexů, které je třeba 
projednávat současně. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002322 - ANAL 034575 

VEDRAL, Josef 

Nový správní řád a územní samospráva.  

In: Správní právo. - 38, 2005, č. 1, s. 1 - 16, lit. 32.  
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Pod č.500/2004 Sb. byl ve Sbírce zákonů publikován nový správní řád, který od 
1.1.2006 nahradí dosavadní úpravu z roku 1967. Rozsah věcné působnosti nového 
správního řádu. Zvláštní postavení územních samosprávných celků ve správním řízení 
z hlediska ústavní úpravy územní samosprávy. Veřejnoprávní smlouvy. Příslušnost 
orgánů obce k úkonům ve správním řízení. 

CZ - cze: PA: jv/2005 

 

002397 - ANAL 034591 

FRINTA, Ondřej 

Garcia Avello vs Belgie : Změna příjmení v případě občana EU, který je občanem 
dvou členských států.  

In: Správní právo. - 38, 2005, č. 2, s. 121 - 129, lit. 19.  

 Případ španělského státního příslušníka, který se usadil v Belgii, oženil se a má zde 
dvě děti, které mají obojí občanství. Jejich příjmení na konzulárním oddělení 
španělského vyslanectví byla však odlišná od příjmení uvedených na belgickém 
rodném listě. Evropský soudní dvůr vynesl v této věci rozsudek dne 2.října 2003. 
Podobný případ může nastat i v České republice, proto jej autor porovnává s právními 
předpisy platnými v ČR. 

CZ - cze: PA: jv/2005 

 

002395 - ANAL 034589 

HAENNI, Charles 

Verdeckte Ermittlung : Der schweizerische Gesetzgeber hat sich der verdeckten 
Ermittlung angenommen [Skryté vyšetřování. Švýcarský zákonodárce přijal zásady 
skrytého vyšetřování].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 4, s. 248 - 254, lit. 9.  

 1. ledna vstoupil v platnost spolkový zákon o skrytém vyšetřování (BVE) a k tomu 
příslušné nařízení o skrytém vyšetřování (VVE). Zákon se pokouší uvést v soulad 
sporné žádosti o ochranu svědků, efektivnost vyšetřování a spravedlivost trestního 
procesu. Teprve praxe ukáže, jestli se to opravdu podařilo. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002348 - ANAL 036137 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka 

Vyživovací povinnost rodičů k dětem v náhradní péči.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 9, s. 305 - 308.  
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Fenomén neplnění vyživovací povinnosti rodičů k dětem v náhradní péči. Vyživovací 
povinnost obecně. Ustanovení zákona o rodině o vyživovací povinnosti k dětem. 
Problém dětí v náhradní péči – ústavní výchova, pěstounská péče, péče budoucích 
osvojitelů. Návrhy na řešení. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002349 - ANAL 036138 

MALÍŘ, Jan 

Slučitelnost Smlouvy o Ústavě pro Evropu s Ústavou Francouzské republiky.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 9, s. 319 - 326.  

 Ústavní rada Francouzské republiky jako jeden z prvních vysokých vnitrostátních 
soudních orgánů podrobila Smlouvu o Ústavě pro Evropu zkoumání a naznačila 
postoj k jejímu vztahu k vnitrostátnímu právnímu řádu a politicko-ústavnímu 
systému. Závěry Ústavní rady jsou relevantní i z hlediska ústavního práva ostatních 
členských států. Okolnosti předložení Smlouvy, východiska přezkumu, slučitelnost 
principu přednosti práva komunitárního před právem vnitrostátním, slučitelnost 
Charty základních práv EU, slučitelnost ustanovení o posílení role národního 
parlamentu. Význam rozhodnutí Ústavní rady a jeho důsledky. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002412 - ANAL 036153 

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 

K ukládání výchovných opatření mladistvým a k výkonu probačního dohledu nad 
mladistvými.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 5, s. 133 - 137.  

 Probační úředník je povinen uposlechnout pokynu soudu pro mládež k provedení 
šetření o osobních poměrech mladistvého ve stadiu řízení před rozhodnutím ve věci i 
v případě, že s tím mladistvý nesouhlasí. Souhlasu mladistvého je třeba v průběhu 
řízení k uložení výchovného opatření, nikoli k probačnímu šetření. Probačnímu 
úředníkovi nepřísluší posuzování viny mladistvého a jeho případné pochybnosti o ní  
nemohou  být důvodem odmítnutí poskytnutí potřebné součinnosti soudu. Probačním 
programem se rozumí pouze program zapsaný v příslušném seznamu ministerstva 
spravedlnosti. Uloží-li soud mladistvému povinnost se některého z těchto programů 
podrobit, je jeho realizátor povinen umožnit mladistvému jeho absolvování. 
Povinnosti probačního úředníka vykonávajícího dohled nad mladistvým. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002411 - ANAL 036152 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K zamítnutí stížnosti pro porušení zákona jako nepřípustné podle 268 odst. 1 písm. a) 
TrŘ v případech jejího podání proti rozhodnutí státního zástupce o zrušení usnesení o 
zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 5, s. 129 - 133.  

 Ustanovení 174a TrŘ zavedené do trestního řádu novelou provedenou zákonem č. 
265/2001 Sb., je ustanovením speciálním k 266 odst. 1 TrŘ a v rozsahu své 
působnosti toto ustanovení nahrazuje. Proto podání stížnosti pro porušení zákona 
podle 266 odst. 1 TrŘ je vyloučeno i v případech, kdy je napadáno usnesení státního 
zástupce o zrušení usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002350 - ANAL 036139 

PETR, Michal 

K účinkům nařízení ES v České republice.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 9, s. 331 - 335.  

 Po vstupu do EU se stalo komunitární právo součástí právního řádu i na našem 
území. V této souvislosti je velmi aktuální problematika publikace českého znění 
komunitárních právních předpisů a zajištění jejich dostupnosti, což zpětně ovlivňuje 
účinnost komunitárních předpisů v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002413 - ANAL 036154 

SPOLKOVÝ ÚSTAVNÍ SOUD (SRN) 

Svoboda projevu a odsouzení trestním soudem za štvaní proti národu.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 5, s. 137 - 138.  

 V rozhodnutí Spolkový ústavní soud, s ohledem na zájem na ochraně svobody 
projevu, velmi podrobně zdůrazňuje nutnost rozlišit tzv. řečnické otázky, resp. jejich 
obsah, od vlastních, vážně míněných otázek a zároveň určit,zda případná skutková 
tvrzení směřující k trestněprávně relevantním výrokům veřejného podněcování k 
nenávisti vůči jednotlivcům či skupinám obyvatel jsou pravdivá. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002408 - ANAL 036150 

ŠÁMAL, Pavel 

K úpravě trestních sankcí ve vládním návrhu rekodifikace trestního zákoníku.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 5, s. 113 - 123.  

Zamýšlené změny v oblasti trestních sankcí v návrhu trestního zákoníku, který je v 
současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou PČR. Základní východiska změn 
trestního zákoníku. Účel a druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání. 
Tresty, jejich ukládání, výměra trestu, výkon trestu. Ochranná opatření, zásady jejich 
ukládání, druhy ochranných opatření. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002389 - ANAL 036302 

ŠÍN, Zbyněk 

K otázkám metodiky tvorby práva a jejího uplatňování.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 6, s. 612 - 621.  

 Metodická a technická stránka tvorby práva a legislativní technika. K teorii tvorby 
práva a implementaci principů dobré legislativy. Subjekty legislativního procesu, 
právní regulace tvorby právních předpisů. Legislativní teorie v ČR a porovnání s 
Polskem a Německem. Poznatky ze současné legislativní praxe v ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002394 - ANAL 034588 

ULLRICH, Sigrun 

Waffengesetz - Ausnahmen von Erlaubnispflichten : Dargestellt anhand von 
praktischen Beispielen [Zákon o střelných zbraních. Výjimky z povolovací 
povinnosti. Doloženo praktickými příklady].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 4, s. 238 - 244, 1 obr., lit. 41.  

 Zákon vstoupil v platnost 1.4.2003. Paragraf 12 vymezuje případy, kdy je možno 
držet zbraně a munici výjimečně bez povolení. Přehled a charakteristika všech těchto 
případů. Nedostatky zákona. Perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002400 - ANAL 036143 

VANDERMEERSCH, Damien 

Le mandat d'arret européen et la protection des droits de l'homme [ Evropský zatykač 
a ochrana lidských práv].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 85, 2005, č. 3, s. 219 - 239.  

 Evropský zatykač v souvislosti s ustanoveními čl. 6 Úmluvy o EU a jinými 
dokumenty vztahujícími se k ochraně lidských práv, např. zákaz diskriminace podle 
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Evropské konvence o extradici z roku 1957, zákaz trestu smrti, mučení a 
nehumánního či ponižujícího zacházení, princip dvojího obžalování respektování 
zásahy ne bis in idem atd. Soudní procedura uplatňování evropského zatykače, 
kontradiktornost výkonné procedury, záruky v oblasti vyšetřovací vazby, dodržování 
lhůt. Obavy z inflace uplatňování evropského zatykače v praxi. 

BEL - fre: PA: bh/2005 
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002381 - ANAL 036650 

VEDRAL, Josef 

Nový správní řád a územní samospráva.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 19, příloha.  

 Rozsah věcné působnosti nového správního řádu ve vztahu k samostatné a přenesené 
působnosti. Vyloučení úředních osob pro podjatost ve vztahu ke spojenému modelu 
veřejné správy. Zvláštní postavení územních samosprávných celků ve správním řízení 
z hlediska ústavní úpravy územní samosprávy. Územní samosprávné celky jako 
účastníci řízení, resp. dotčené orgány. Veřejnoprávní smlouvy. Příslušnost orgánu 
obce k úkolům ve správním řízení. Příslušnost orgánů územní samosprávy k výkonu 
rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002414 - ANAL 036155 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K právní moci rozhodnutí [K posuzování předběžných otázek].  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 5, s. 132 - 133.  

 V řízení o osvědčení podle 330 TrŘ, tedy ve vykonávacím řízení, nelze 
přezkoumávat otázku viny podmíněně odsouzeného dalším trestným činem 
spáchaným ve zkušební době, pokud bylo o této otázce v jiném řízení rozhodnuto 
rozsudkem, který je pravomocný a tudíž i závazný. Tato otázka již nemůže být 
podruhé řešena v jiném trestním procesu vedeném proti témuž obviněnému, a to ani 
jako předběžná otázka podle 9 odst. 1 TrŘ (zásada ne bis in idem). 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002396 - ANAL 034590 

WAGNEROVÁ, Petra 

Úskalí správního řízení podle 5 Občanského zákona.  

In: Správní právo. - 38, 2005, č. 2, s. 81 - 93, lit. 19.  

 Pokojný stav, výklad tohoto pojmu. Postup správního úřadu při poskytování ochrany 
pokojnému stavu, respektive rozhodování, zda tato ochrana bude poskytnuta. 
Důsledky průtahů ve správním řízení podle 5 Občanského zákona a "nespravedlivá 
rozhodnutí". Několik příkladů z praxe. Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2005 
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002427 - ANAL 036659 

CHALUPA, Jiří 

Francouzská republika.  

In: 112. - 4, 2005, č. 5, s. 19, 1 obr.  

 Forma vlády ve Francii. Charakteristika Francie. Struktura civilního nouzového 
(CNP). Úkoly a cíle CNP. Organizační struktura CNP. Civilně - vojenská spolupráce. 
Právní systém. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002415 - ANAL 036156 

FASTNER, Jindřich 

K oprávněnosti obžalovaného podat proti zprošťujícímu rozsudku odvolání.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 5, s. 138 - 140.  

 Obžalovaný není oprávněn podat proti rozsudku odvolání ve svůj neprospěch. To se 
týká i důvodu, pro který byl rozsudkem zproštěn obžaloby. Analýza případu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002426 - ANAL 036312 

HOUŽVIČKOVÁ, Hana 

Problematika autorskoprávní ochrany díla architektonického, vytvořeného 
zaměstnancem v zaměstnaneckém poměru, v souvislosti s autorským honorářem.  

In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 5, s. 2 - 4, lit. 2.  

 Právní vztah mezi architektem jako autorem díla vypracovaného alespoň zčásti v 
rámci zaměstnaneckého poměru, a jeho zaměstnavatelem. Ke zvláštnímu režimu 
autorského zákona pro díla v rámci pracovního apod. poměru. Příslušná legislativa a 
vzorová Smlouva pro architekty. Autorské honoráře. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002432 - ANAL 036311 

JIRSA, Jaromír 

Poučovací povinnost soudu po novele a zásady civilního procesu.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 5, s. 19 - 26.  

 Obecně k poučovací povinnosti soudu a činnosti soudu při odstraňování vad žaloby. 
Poučovací povinnost a zásada předvídatelnosti soudního rozhodnutí. Povinnosti soudu 
po novele. Příklady a komentář. 

CZ - cze: PA: bv/2005 
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002430 - ANAL 036309 

KOLMAN, Petr 

Nové správní sankce na úseku ochrany osobních údajů aneb co přinesla euronovela.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 5, s. 2 - 6, lit.  

 K 2. části harmonizační novely zákona č. 439/2004 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů. Právní pilíře EU v této oblasti (Úmluva č. 108, Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 95/466/ES). Tzv. jiné správní delikty. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002431 - ANAL 036310 

MATES, Pavel 

Elektronické podání a doručování.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 5, s. 9 - 14.  

 Možnosti elektronického podání a doručování ošetřené legislativně. K par. 11 zákona 
o elektronickém podpisu (zák. č. 227/2000 Sb.). Ze zákona o správě daní a poplatků 
(zák. č. 337/1992 Sb.), správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.), soudního řádu 
správního (zák. č. 150/2002 Sb.), občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb.) a 
trestního řádu (zák. č. 141/1961 Sb.). Elektronické podání a doručování ve zvláštních 
zákonech. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002418 - ANAL 036159 

OUTLÁ, Veronika 

Úprava práva pohybu a pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území 
členských států EU.  

In: EMP/Jurisprudence. - 14, 2005, č. 4, s. 19 - 26.  

 Směrnice EU č. 2004/38 o právu pohybu a pobytu občanů EU a jejich rodinných 
příslušníků na území členských států EU. Osobní působnost směrnice. Právo vstupu a 
pobytu na území hostitelských členských států. Možnosti omezení práva pohybu a 
pobytu (veřejný pořádek, veřejná bezpečnost, ochrana zdraví) a vyhoštění. 
Procedurální ochrana práv pohybu a pobytu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002419 - ANAL 036160 

PÁCAL, Jiří 

K problematice mimořádných opravných prostředků v trestním řízení.  

In: EMP/Jurisprudence. - 14, 2005, č. 4, s. 68 - 71.  

 Komentované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o mimořádných opravných 
prostředcích v trestním řízení. Jsou-li splněny podmínky pro povolení obnovy řízení 



 49

uvedené v 278 TrŘ, nelze zamítnout návrh na povolení obnovy řízení s odůvodněním, 
že náprava nezákonného stavu je možná i cestou stížnosti pro porušení zákona. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002417 - ANAL 036158 

TOMOSZEK, Maxim 

Demokratický deficit EU a Smlouva o založení Ústavy pro Evropu.  

In: EMP/Jurisprudence. - 14, 2005, č. 5, s. 3 - 9.  

 Rozbor zakotvení demokratických principů v jednotlivých ustanoveních šesté hlavy 
první části Smlouvy o založení Ústavy pro Evropu, jejich přínos a v čem lze spatřovat 
jejich problematičnost. Zásada demokratické rovnosti, zásada zastupitelské 
demokracie, zásada participativní demokracie, sociální partneři a samostatný sociální 
dialog, evropský veřejný ochránce práv, transparentnost jednání orgánů, institucí a 
jiných subjektů Unie, ochrana osobních údajů, postavení církevních a nekonfesních 
organizací. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

 

PENOLOGIE, VĚZEŇSTVÍ 
 

002297 - ANAL 036629 

BOURNETT, Ros - MARUNA, Shad 

So "Prison Works", Does it? The Criminal Careers of 130 Men Released from Prison 
under Home Secretary, Michal Howard [Tak "pracují věznice", nebo ne? Kriminální 
kariéry 130 mužů propuštěných z věznice, Michal Howard].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 43, 2004, č. 4, s. 390 - 404, 2 grafy, 44 lit. 

 Studie toho, jak pracují věznice. Jaká je kriminální kariéra. Průzkum mezi 130 vězni 
- perspektiva jejich začlenění do běžného života. Subjektivní a společenské faktory a 
jejich vliv na znovuzačlenění propuštěného do společnosti. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

002365 - ANAL 036298 

Corrections Showcase [Ukázka výrobků pro nápravná zařízení].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 4, s. 50 - 53, 8 obr. 

 Z produkce vybraných nových výrobků pro nápravná zařízení. Vyobrazení, označení 
a základní údaje pro použití. Mj. počítačové manažerské systémy, pouta a prostředky 
k omezení volného pohybu, součástky ochranné výstroje personálu věznic (pro 
transport nebezpečných vězňů apod.). 

USA - eng: PA: bv/2005 
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002241 - ANAL 034297 

GORBUNOV, V. 

Istoričeskije aspekty vospitanija maloletnich prestupnikov v rossijskoj penitenciarnoj 
sisteme [Historické aspekty výchovy mladistvých provinilců v ruském penitenciárním 
systému].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 45, 2005, č. 3, s. 16 - 17. 

 Historický vývoj výchovy mladistvých pachatelů v nápravných zařízeních v Rusku 
od r. 1845. Úloha a postup soudů v minulosti. Ukládané tresty mladistvým 
pachatelům. Negativní vlivy věznění na mladistvé pachatele a děti. Změny přijaté 
koncem 19. století a v porevoluční době 20. století (systém Makarenko). 

RUS - rus: PA: če/2005 

 

002240 - ANAL 034296 

KONONEC, A. - TRICHONOV, O. - KAČAJEVA, M. - KAČNOVA, N. 

Social'nyje, psychologičeskije i psichiatričeskije problemy ženščin, nachodjaščichsa v 
zaključenii [Sociální, psychologické a psychiatrické problémy vězněných žen].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 45, 2005, č. 3, s. 12 - 14. 

 Výzkum psychických problémů odsouzených a vězněných žen, hledání klinických, 
biologických a sociálních prediktorů deliktů páchaných ženami. Konstatována 
zvláštní citlivost žen na psychogenní faktory, související s prožitky osobního, 
intimního, rodinného charakteru. Přehled zahraničních výzkumů, věnovaných 
uvedené problematice. 

RUS - rus: PA: če/2005 

 

002282 - ANAL 036629 

MALÝ, Karel 

Psychické útrapy obětí.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 2, s. 42 - 44, 3 obr. 

 Zhodnocení znalců, kteří se vyjadřovali k tomu, jak oběti napadení manžely 
Stodolovými prožívaly. Přepadení byli vystavení mučivým útrapám. Příklad napadení 
tří žen. Vraždy spáchané zvlášť brutálním nebo trýznivým způsobem (paragraf 219 
odst. 1,2 písm. b) trestního zákona - hodnocení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 



 52

002372 - ANAL 036299 

MERTENS, Jennifer 

EMS in the big house : A Texas correctional EMS system ... [Texaský systém 
zdravotní služby EMS pro nápravná zařízení].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 4, s. 54 - 66, 13 obr. 

 Působnosti a rozsah činnosti systému EMS jako systému lékařské pohotovostní 
služby pro nápravná zařízení státu Texas, USA. Počátky a vývoj programu od r. 1988. 
Informace k vybavení, personálu, dislokaci a běžné činnosti. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002358 - ANAL 036296 

MILLS-SENN, Pamela 

Crime behind the razor wire [Kriminalita za drátěným plotem].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 4, s. 30 - 41, 6 obr. 

 Program amerického národního institutu pro spravedlnost (NIJ) k vývoji a 
uplatňování technologií kontroly osob a zajištění bezpečnosti v nápravných 
zařízeních. Program realizuje příhraniční výzkumné a vývojové středisko v San Diegu 
(BRTC) s dalšími partnery. Směry výzkumu a výsledky. Další iniciativy. Podrobněji 
k registraci pohybu a návratů vězňů, jejich telefonátů, incidentů, apod. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002242 - ANAL 034298 

SERGEJEVA, V. 

Smertnaja kazň: sovremennyje mirovyje tendencii [Trest smrti : současné světové 
tendence].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 45, 2005, č. 3, s. 18 - 21. 

 Případy vynesení rozsudků trestu smrti v USA nad nevinnými lidmi. Příklad státu 
Illinois. Konstatováno, že ve 24 státech USA za posledních 20 let bylo více než 100 
osob propuštěno na svobodu na základě nových důkazů potvrzujících jejich nevinu. 
Legislativa v některých státech USA, týkající se ukládání a výkonu trestu smrti. 
Příklady dalších zemí. Počet vykonaných poprav za r. 2003 ve světě, počet 
odsouzených k trestu smrti. Další statistické údaje. Situace v zemích bývalého 
SSSR.Celosvětová tendence ke zrušení trestu smrti. 

RUS - rus: PA: če/2005 



 53

002246 - ANAL 034302 

ŠUMKOVA, Ju. 

Ispolnenije ugolovnych nakazanij v Respublike Kuba [Výkon trestů na Kubě].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 45, 2005, č. 4, s. 28 - 30. 

 Změny provedené v systému vězeňství na Kubě po revoluci v r. 1959. Současné 
penitenciární zákonodárství. Popis a vybavení penitenciárních zařízení a vězeňských 
cel. Podmínky zkrácení výkonu trestu a podmíněné propuštění odsouzených na 
svobodu. Péče o vězně a zacházení s nimi. Diferenciace vězňů podle věku. Zvláštní 
pozornost je věnována kulturně-výchovné činnosti a po roce 2000 také výchovně-
vzdělávacím programům. Přístup k mladistvým delikventům, přijatá opatření. 

RUS - rus: PA: če/72005 

 
 
PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 

002222 - ANAL 036090 

Angst im Kollegenkreis - niemanden allein lassen [Strach v kruhu kolegů - 
nenechávat nikoho osamoceného].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 4, s. 14 - 15. 

 Mít strach je přirozené, člověk by neměl mít pocit osobního ponížení z pocitu 
strachu. Jak poznat stav akutního strachu, co při něm můžeme udělat sami, co může 
udělat kolektiv spolupracovníků.  

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002223 - ANAL 036091 

Forderungen an den Dienstherren [Pomoc ze strany nadřízených].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 4, s. 16. 

 Problematika strachu, jeho zvládání a prevence jako jedna z povinností, kterou by 
měli nadřízení policistů vykonávat. Rámcové podmínky, znalost zdravotního stavu, 
základní pravidla postupu. Nutnost výzkumu této problematiky a jejího 
odtabuizování. 

BRD - ger: PA: bh/2005 
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002300 - ANAL 035632 

GERLOVÁ, Erika - WEISS, Petr 

Znásilnění z pohledu evoluční biologie a evoluční psychologie.  

In: Československá psychologie. - 48, 2004, č. 3, s. 553 - 559, 38 lit. 

 Sociologické teorie znásilnění. Rozdíly v sexuálním chování mezi mužem a ženou. 
Viktimologie znásilnění. Sexuální traumatizace. Žena jako pachatelka sexuálního 
násilí. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002311 - ANAL 036285 

KREKULE, Petr 

Některé otázky forenzní psychiatrie ve vztahu k trestnímu právu.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 5, s. 26 - 31. 

 Upozornění na rozpory, které v praxi ztěžují spolupráci orgánů činných v trestním 
řízení se znalci z oborů psychiatrie a psychologie. Příklady a doporučení. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002334 - ANAL 036125 

MORSE, G. 

Manažeři psychopati : Výtah [[Název orig.] Executive Psychpaths].  

In: Moderní řízení. - 40, 2005, č. 4, s. 69 - 70.  

Přibližně 1 procento populace tvoří prokazatelní psychopaté, u nichž je diagnóza 
prokázána klinickými testy. Psychopati mezi manažery, jejich nebezpečnost pro 
organizace a firmy. Metodika rozpoznání psychopatů mezi managementem. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002327 - ANAL 036118 

Sám sobě soudcem : Vývoj svědomí u předškoláka.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, duben, s. 1 - 4.  

Předškolní děti a formování jejich svědomí. Vývoj "obsahu svědomí", podpora vývoje 
svědomí u dětí. Potřeba identifikačních vzorů a citových jistot. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002221 - ANAL 036089 

ZAUDIG, Michael 

Ohne natürliche Angst wäre die Menschheit ausgestorben [Bez přirozeného strachu 
by lidstvo vymřelo].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 4, s. 11 - 12, 1 schéma. 

 Strach jako základní lidská emoce. Význam a úloha strachu. Reakce na strach. Kdy 
strach přerůstá z přirozené reakce do duševní poruchy či nemoci. Nejčastější typy 
duševních poruch a nemocí, jejichž hlavním projevem je strach. Možné terapie. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

002245 - ANAL 034301 

CHLUDIL, Ivan 

Pistole P7000.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 5, s. 18 - 20, obr. 

 Popis a hodnocení nové služební a obranné pistole P7000 a náboje 7penna, vyrobené 
v Itálii. Varianty pistole P7000. Technické údaje. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002434 - ANAL 034309 

CHLUDIL, Ivan 

Kapesní pistole STI.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 6, s. 10 - 11, obr. 

 Nová řada kapesních pistolí STI americké firmy. Základní technické údaje kapesní 
pistole STI LS.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002298 - ANAL 035630 

FENCL, Jiří 

Variábly.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 2, s. 26 - 29, 11 obr., 1 tab., 5 

lit. 

 Puškové dalekohledy s proměnným zvětšením. Průměr objektivu. Světelnost. Úhel 
zorného pole. Záměrná osnova. Paralaxa. Průměr tubusu. Požadavky na zaměřovací 
dalekohled. 
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CZ - cze: PA: bš/2005 
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002367 - ANAL 034306 

HELEBRANT, Martin 

Pistole Beretta Px4 Storm.  

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

 Seznámení se samonabíjecí pistolí Beretta Px4 Storm. Popis pistole, vlastnosti a 
technické údaje.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002243 - ANAL 034299 

KLOZÍK, Pavel 

Taurus Tracker 455 SS4.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 5, s. 14 - 15. 

 Tracker je název oblíbené a rozrůstající se řady revolverů brazilské firmy Taurus. 
Charakteristika a popis uvedené zbraně. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002244 - ANAL 034300 

KLOZÍK, Pavel 

Taurus v roce 2005.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 5, s. 16 - 17. 

 V článku jsou představeny nové krátké zbraně brazilské firmy Taurus, které byly 
vystaveny na veletrhu IWA v Norimberku. Popis nejzajímavějšího modelu 44 Ten 
TrackerB. Revolver Taurus Gaucho určený pro westernové střelce. Další modely. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002301 - ANAL 035634 

KNEUBUEHL, Beat 

Vnitřní balistika, část 5..  

In: Střelecký magazín. - 10, 2005, č. 2, s. 44 - 45. 

Pokračování z čísla 12/2004. Vliv velikosti prostoru, který je k dispozici rozpínání 
plynů. Volný objem plynů. Ztráta tepelné energie. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: bš/2005 
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002302 - ANAL 035634 

KNEUBUEHL, Beat 

Vnitřní balistika, část 1..  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 10, s. 44 - 45, 2 obr. 

 První díl seriálu o vnitřní balistice ručních palných zbraní. Iniciace, hoření prachu a 
nárůst tlaku plynů, pohyb střely. Vnitrobalistické výpočty. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002303 - ANAL 035635 

KNEUBUEHL, Beat 

Vnitřní balistika, část 2..  

In: Střelecká magazín. - 9, 2004, č. 11, s. 44 - 45, 1 obr., 2 tab. 

 Pokračování z čísla 10/2004. Tlak a rychlost hoření. Druhy střelného prachu. 
Geometrický tvar prachových zrn. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002304 - ANAL 035636 

KNEUBUEHL, Beat 

Vnitřní balistika, část 3..  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 12, s. 44 - 45, 5 obr. 

 Pokračování z čísla 11/2004. Význam velikosti prachových zrn. Vliv tvaru 
prachového zrna. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002305 - ANAL 035637 

KNEUBUEHL, Beat 

Vnitřní balistika.  

In: Střelecký magazín. - 10, 2005, č. 1, s. 44 - 45, 2 obr. 

 Pokračování z čísla 12/2004. Zákony hoření. Stanovení živosti prachu. Pokračování 
příště. 

CZ - cze: bš/2005 

 

002423 - ANAL 034307 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Klasika od Springfieldu M 1911-A1 a Long Slide.  

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 7, s. 38 - 41, obr. 
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 Technické údaje a vlastnosti pistolí Springfield Armory řady custom v ráži .45ACP 
(M 1911-A1 Custom Loaded Target a M 1911-A1 CLT. Long Slide). Odlišnosti Long 
Slide. Výjimečnost hodnocené zbraně. Výsledky testování zbraně na střelnici. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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002366 - ANAL 034305 

Strakonická ČZ TT.  

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 6, s. 12 - 15. 

 Popis, technické údaje a vlastnosti nové strakonické samonabíjecí pistole "ČZ TT".  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002374 - ANAL 036300 

Weapons & Accessories Showcase [Ukázka zbraní a střeliva].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 4, s. 82 - 85, 7 obr. 

 Výběr z nové produkce zbraní a příslušenství k nim od různých výrobců. Vyobrazení, 
v bodech charakteristika a inovační prvky. Mj. mířidla s vestavěným optickým 
vláknem TG960 pro montáž na lyžiny, přesná pistole USP45 pro taktickou střelbu, 6V 
LED svítilna Gladius pro osvětlení z ruky nebo přímo ze zbraně, pistole CZ Compact 
fy CZ-USA s držákem vodicích lišt M3 pro laserové zamíření, svítilnu nočního 
osvětlení cíle, apod. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

 
CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

002269 - ANAL 036616 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Civilní ochrana a ochrana životního prostředí.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 1, s. 16 - 17.  

 Světový den civilní ochrany, který se připomíná 1.3. jako výročí založení 
mezinárodního organizace CO - MOCO. Při reakcích na ekologická rizika sehrává 
důležitou roli civilní ochrana, které je možno plně využít jak při prevenci, tak také při 
odstraňování následků velkých přírodních a antropogenních katastrof. Chybí však 
jednotná politika, prováděná za účelem prevence katastrof. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002271 - ANAL 036618 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Doplnění technické základny ochrany před katastrofami.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 1, s. 13 - 15.  

 Jedním z úkolů systému ochrany obyvatelstva před katastrofami je maximální 
zamezení vzniku rozsáhlých negativních situací a událostí preventivními opatřeními. 



 61

Strategie ochrany obyvatelstva v Německu. Analýza rizik. Technické vybavení. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002268 - ANAL 036615 

IJA, Beránková 

Přehled mimořádných událostí ve světě za listopad 2004 - únor 2005.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 1, s. 18 - 30.  

Přehled mimořádných událostí ve světě za listopad 2004 – únor 2005. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002388 - ANAL 036655 

Metodické listy.  

In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 5, příloha. 

 Metodické listy jako pomůcka pro velitele dobrovolných hasičských jednotek. 
Doporučují se využít při zpracování Plánu školení DHZ - OHZ a taktických cvičení. 
Zdolávání požárů v muzeích, knihovnách a v archívech: Charakteristika, nebezpečí a 
ochrana, činnost požární jednotky po příjezdu na místě činu. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

002377 - ANAL 036646 

NILLEROVÁ, Eva 

První pomoc a ochrana člověka při zdraví a život ohrožujících událostech : 1.díl.  

In: Závislosti a my. - 2005, květen, s. 14 - 15, 1 obr. 

 Pomoc při ochraně člověka v mimořádných situacích. Role státu. Školy a školská 
zařízení. Východiska pro opatření v oblasti první pomoci a ochrany člověka za 
mimořádných událostí a jejich začlenění do vzdělávacích programů škol. Opatření, 
která jsou základem k první pomoci a ochraně zdraví ve školách. Vzdělávání v 
uvedené oblasti. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002387 - ANAL 036654 

Protipožiarne opatrenia v priestoroch, kde je väčší počet osôb.  

In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 5, s. 6 - 7, 3 obr. 

 Definice pojmu "větší počet osob" a protipožární požadavky akcí a prostorů určují 
ustanovení paragrafu 12 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., O požární prevenci v 
rozsahu ods. 1 - 4, podle ustanovení paragrafu 19 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., 
O požární prevenci - odst. 2 - 6. Podle ustanovení paragrafu 23, odst. 11, paragrafu 28 
odst. 1 MV SR č. 94/2004 Z.z. Zákon NR č. 314/2001 Z.z., O ochraně před požáry - 
povinnosti právnických a fyzických osob. Závěr.  

SLK - sla: PA: ká/2005 
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002406 - ANAL 036148 

REINHOLD, Heinz Erwin 

Höchste Anforderungen : Objektsicherungsdienst in kerntechnischen Anlagen 
[Nejvyšší požadavky. Služba ochrany objektu se zřetelem na základní technické 
vybavení].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 27, 2005, č. 5, s. 38 - 39, 2 obr. 

 Základní složky ochrany objektu (kamerové systémy, kontroly osob a zavazadel, 
vstupní kontroly atd.) a úloha příslušníků ochrany objektu. Zákonem předepsaná 
kvalifikace. Prověrky bezpečnosti, podpora požárního sboru, zbraňový a střelecký 
výcvik, výcvik psovodů. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002262 - ANAL 036610 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Geografický informační systém civilní ochrany.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 1, s. 3 - 4. 

Projekt geografického informačního systému civilní ochrany - CIPREGIS odborně 
řídí a koordinuje Úřad civilní ochrany MV SR. Jednotlivé etapy výstavby. Projekt 
REGIS. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002264 - ANAL 036611 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Záchranná zdravotnická služba.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 1, s. 5 - 6. 

Funkce a činnost záchranné zdravotnické služby. Jsou základní složkou integrovaného 
záchranného systému. Struktura a organizace. Srovnání s ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002265 - ANAL 036612 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 1, s. 7 - 8. 

Dánská ochrana obyvatelstva. Rozhodující část ochrany obyvatelstva je tvořena 
systémem s názvem připravenost k záchraně. Zřízení agentury krizového řízení, jako 
ústřední orgán, plnící řadu úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. Národní záchranný 
sbor. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002266 - ANAL 036613 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Informování obyvatelstva v mimořádných situacích.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 1, s. 11 - 12.  

Informování obyvatelstva úřady ve Švýcarsku zabezpečuje Švýcarská rozhlasová a 
televizní společnost - SRG a telegrafní agentura DPA. Jejich úkoly. Spolkový úřad 
pro ochranu obyvatelstva - BABS. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002270 - ANAL 036617 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana před účinky "špinavé bomby".  

In: Monitor zahraničního odborné tisku. - 11, 2005, č. 1, s. 9 - 10.  

V poslední době se objevily ve švýcarském tisku a i mezi veřejností zprávy o hrozbě 
použití tzv. špinavé bomby ze strany teroristických skupin, která je schopna 
kontaminovat radioaktivními nebo chemickými látkami. Tato hrozba má také velmi 
negativní psychologický účinek. Deponie této zbraně, spojená s vydíráním státu, 
náleží podle zákona do kompetence zvláštního štábu pro zajímání rukojmích a 
vydírání, který se řídí příslušnými směrnicemi a to i při spolupráci s dalšími 
kompetentními orgány. Radiační měření, posouzení z hlediska dopadu na 
obyvatelstvo a informace o zásadách správného chování. Organizace pro nasazení při 
vzniklé radioaktivitě, národní varovací centrála a pracovní orgány. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002425 - ANAL 036658 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva v našich podmínkách : 5. část.  

In: 112. - 4, 2005, č. 5, s. 16 - 18, 3 obr. 
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 Pokračování z č. 4/2005. Civilní obrana v období 1976 - 1989. Úkoly civilní obrany. 
Dělení evakuace. Hlavní způsob ochrany obyvatelstva - ukrytí. Diferenciace ukrytí. 
Individuální protichemická ochrana. Dokumentace. Objektová organizace. Praktická 
činnost CO v míru. 

CZ - cze: PA: ká/2005 


