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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

002676 - ANAL 036828 

EIFLER, Stefanie - BRANDT, Daniela 

Videoüberwachung in Deutschland : Theorie und Praxis situationsbezogener 
Kriminalprävention [Sledování veřejných prostor pomocí videokamer v Německu. 
Teorie a praxe kriminální prevence se zaměřením na specifické situace].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 88, 2005, č. 3, s. 157 - 
173, 5 tab., lit. 96.  

 Sledování veřejných prostor pomocí videokamer jako prevence kriminality. Účinnost 
této strategie z teoretického a empirického hlediska. Důvody pro použití tohoto druhu 
prevence a vyhodnocení dosavadních zkušeností. Tato technika byla použita již v 27 
městech devíti spolkových zemí v Německu. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002712 - ANAL 037077 

GŘIVNA, Tomáš 

Trestní postih korupce v soukromé sféře.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 7, s. 169 - 173.  

 Nebezpečnost korupce a snahy o její potírání. Pojmové vymezení korupce a 
úplatkářství - odlišnosti mohou být problémem např. z hlediska evropského 
zatýkacího rozkazu. Korupce v soukromé sféře a její potírání na mezinárodní úrovni. 
Trestní zákon a postih korupce v soukromé sféře do účinnosti zákona č. 537/2004 Sb. 
a po nabytí jeho účinnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002724 - ANAL 037087 

HERSTERMANN, Thomas 

Alltag in Furcht - "Meine Seele in der ihren" : Stalking [Každý den ve strachu - "Moje 
duše v její". Stalking].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 7, s. 19 - 21.  

 Problematika stalkingu, jeho podstata, formy, rizika, oběti a pravomoci policie v 
tomto směru, ochrana obětí. Psychologická stránka stalkingu - stalking je proces, 
jehož nebezpečnost narůstá. Seznámení s modelovým programem zaměřeným na 
problematiku stalkingu, který provádí kriminální policie v Brémách ve spolupráci s 
psychology a který se zaměřuje především na ochranu obětí. Stanoviska psychologů, 
policistů, obětí. Některé příklady. 

BRD - ger: PA: bh/2005 
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002677 - ANAL 036829 

HOESE, Mareike - ORTH, Cornelia 

Paradoxes Verhalten von Kindern als Opfer sexuellen Missbrauchs [Paradoxní 
chování dětí jako obětí sexuálního zneužívání].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 88, 2005, č. 3, s. 174 - 
180, 1 tab., lit. 6.  

 V případech sexuálního zneužití nezletilých se oběti často ani nesnaží vyhnout 
opakovanému zneužití, přestože v zásadě mají možnost úniku. Účelem tohoto 
výzkumu je zjistit příčiny tohoto paradoxního jevu. Příčiny mohou být různé: 
slibovaná odměna, naivita oběti, určité formy psychické závislosti, nebo strach z 
vyhrožování a trestů. Popis několika skutečných případů. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002755 - ANAL 037114 

HULMÁKOVÁ, Jana 

K efektivitě trestně politické strategie "nulová tolerance".  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 8, s. 197 - 200.  

 Volání po tvrdém a nekompromisním postupu při potírání kriminality - trestně 
politická strategie "nulová tolerance" – výklad pojmu a obsahu. Uplatňování této 
strategie v USA. Analýza statistických dat ohledně efektivity strategie nulové 
tolerance, její zkoumání z hlediska dlouhodobých účinků a doprovodných negativních 
jevů spojených s její aplikací. Vymezení pojmu, teoretická východiska, aplikace na 
školách a v New Yorku. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002732 - ANAL 036374 

KANABLE, Rebecca 

Statistically speaking [Statisticky řečeno].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 6, s. 67 - 76, 11 obr. 

 Program amerického ministerstva spravedlnosti ke statistickému podchycení a 
analýzám vývoje a výsledků potírání kriminality v USA. K vytvoření statistického 
úřadu ministerstva (Bureau of Justice Statistics - BJS) a jeho 25leté činnosti. Výčet 
hlavních oblastí zpracování a analýz statistických údajů BJS s 53 zaměstnanci. 
Ukázky výsledků práce, uplatňovaných postupů a používaných technologií. 

USA - eng: PA: bv/2005 
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002798 - ANAL 036392 

LATIMER, Jeff 

The Sentencing of Aboriginal and Non-Aboriginal Youth under the Young Offenders 
Act: A Multivariate Analysis [Variační analýza vynášení trestů podle zákona o 
mladistvých pachatelích u původního obyvatelstva].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 47, 2005, č. 3, s. 481 - 
500, 6 tab., lit. 23.  

 Z výsledků analýz rozdílů v uplatňování zákona o mladistvých při rozhodování o 
vazbě nebo dohledu u mladistvých kanadských delikventů z řad původního 
(domorodého) obyvatelstva v porovnání s ostatní mládeží. Statistické souhrny 
výsledků v tabulkách. K přístupům soudů a policie, rozdílům v trestnosti a výši trestů. 
Diskuze a závěry k některým náznakům diskriminace. 

CA - eng/fre: PA: bv/2005 

 

002664 - ANAL 036819 

LITZCKE, Sven Max 

Welche Straftaten man psychisch Kranken zutraut : Vergleich von Polzeibeamten mit 
Nichtpolizeibeamten [Které trestné činy jsou připisovány psychicky nemocným 
osobám. Jak hodnotí situaci policisté a jak nepolicisté].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 6, s. 349 - 354, 1 tab., lit. 39.  

 Průzkum byl proveden u 100 policistů a dalších 100 zaměstnanců veřejných služeb 
(nepolicistů). Psychicky nemocným osobám se nejčastěji přisuzují násilné trestné 
činy, rušení veřejného pořádku a zvláště takové trestné činy, které nevyžadují od 
pachatele vysokou inteligenci. Přesto policisté nehodnotí nebezpečnost psychických 
nemocných výše, než dotázaní nepolicisté. Předpokládaný výskyt jednotlivých druhů 
kriminality u psychicky nemocných osob v porovnání s psychicky zdravými osobami. 
Kontaktní situace policistů a psychicky nemocných osob. Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002657 - ANAL 036817 

ROBINSON, Amanda L. - STROSHINE, Meghan S. 

The importance of expectation fulfilment on domestic violence victims' satisfaction 
with the police in the UK [Jak policie splňuje očekávání obětí domácího násilí a jak 
tato očekávání ovlivňují všeobecnou spokojenost s prací policie ve Velké Británii].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 2, s. 301 - 320, 4 tab., lit. 41.  

 Co očekávají oběti domácího násilí od policie a jak tato očekávání ovlivňují jejich 
spokojenost s činností policie. Rozhovory s 222 oběťmi domácího násilí v Cardiffu. 
Výsledky průzkumu a podněty pro policejní práci. Diskuse. 

GBR - eng: PA: jv/2005 
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002684 - ANAL 035670 

SHEKU, Abdullahi Y. 

International Initiatives Against Corruption and Money Laundering : An Overview 
[Mezinárodní iniciativy proti korupci a praní špinavých peněz : přehled].  

In: Journal of Financial Crime. - 12, 2005, č. 3, s. 221 - 225.  

 Boj s korupcí a praním špinavých peněz na mezinárodní úrovni. Iniciativy Spojených 
národů. Mezinárodní právní nástroje pro boj s korupcí a praním špinavých peněz. 
Odpovědnost Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Iniciativy OECD. 
Transparency International. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

002694 - ANAL 036835 

SOINÉ, Michael 

Organisierte Kriminalität und Terrorismus - von Kooperation in Richtung Symbiose ? 
: Definitionen und aktuelle Erscheinungsformen [Organizovaná kriminalita a 
terorismus - od kooperace k symbióze ? Definice a současné formy projevu].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 7, s. 409 - 418, lit. 18.  

V současném světě se organizovaná kriminalita a terorismus stávají nadnárodním 
jevem. Proto je nutné vytvořit definici těchto pojmů, kterou by uznaly všechny státy. 
To by významně přispělo k potírání organizované kriminality a mezinárodního 
terorismu. Tyto dva druhy kriminality jsou často navzájem úzce propojeny. Definice 
těchto pojmů jsou často zastaralé a v různých zemích odlišné. Porovnání současného 
stavu v Evropě, Severní Americe a Latinské Americe. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002672 - ANAL 036824 

STEEN, Sara - ENGEN, Rodney L. - GAINEY, Randy R. 

Images of Danger and Culpability : Racial Stereotyping, Case Processing, and 
Criminal Sentencing [Posuzování nebezpečnosti a zavinění podle vžitého image. 
Rasové stereotypy, soudní řízení a vynášení rozsudků].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 43, 2005, č. 2, s. 435 - 468, 6 tab., lit. 
39.  

 Autoři zjistili, že soudní rozhodnutí a výše trestu jsou ovlivněny charakteristikou 
pachatele vzhledem k ostatním obviněným osobám, zvláště v soudních procesech s 
narkomany. Rozhodnutí se provádí podle vžitých stereotypů, avšak i tato praxe se liší 
podle toho, zda jde o delikventy černé nebo bílé pleti. Při rozboru konečných 
rozhodnutí byly zjištěny někdy až zarážející výjimky a značná rozdílnost. Diskuse a 
závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 
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002655 - ANAL 036815 

THOMA, Birgit 

Strafverfahren gegen Frauenhändler [Trestní řízení proti obchodníkům se ženami].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 17, 2005, č. 2, s. 52 - 55, lit. 27.  

 Podle statistik se každý rok v západní Evropě stává 500.000 žen obětí obchodu se 
ženami, z toho 50.000 v Německu. Statistiky neupřesňují, zda se jedná o sexuální 
nebo pracovní využívání. Právní klasifikace obchodu s lidmi a přehled současné 
situace v Evropě. Právní předpisy, sankce a trestní postup v případě obchodu s lidmi. 
Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002800 - ANAL 036394 

WEMMERS, Jo-Anne - CYR, Katie 

Can Mediation Be Therapeutic for Crime Victims? An Evaluation of Victims' 
Experiences in Mediation with Young Offenders [Možné terapeutické účinky mediace 
na oběti trestné činnsosti. Vyhodnocení zkušeností z mediací s mladistvými 
pachateli].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 47, 2005, č. 3, s. 527 - 
544, 3 tab., lit. 31.  

 Idea tzv. restorativní justice a možnosti jejího uplatnění v praxi. Zkušenosti z 
terapeutického mediačního programu pro oběti trestné činnosti s kontaktováním 
mladistvých pachatelů. K organizování těchto mediací na základě souhlasu oběti. 
Převládající pesimismus ohledně výslednosti a vcelku pozitivní výsledky. Podrobnosti 
a diskuze k poznatkům. 

CA - eng/fre: PA: bv/2005 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

002656 - ANAL 036816 

BIWASAKA, Hitoshi - SAIGUSA, Kiyoshi - AOKI, Yasuhiro 

The Applicability of Holography in Forensic Identification : A Fusion of the 
Traditional Optical Technique and Digital Technique [Použitelnost holografie v 
soudní identifikaci. Kombinace tradiční optické techniky a digitální techniky].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 2, s. 393 - 399, 10 obr., 5 tab., lit. 24.  

 Použití výše uvedených postupů při identifikaci kosterních zbytků, v tomto případě 
lebky a čelistí. Popis holografické metody a rozbor snímků. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2005 
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002792 - ANAL 036845 

GAHR, Britta - GRASS, Hildegard - BREITMEIER, Dirk - KLEEMANN, Werner J. 

Untersuchung von Gewaltopfern ("Lebendbegutachtungen") in den 
rechtsmedizinischen Instituten von Hannover, Köln und Leipzig [Zkoumání žijících 
obětí násilných trestných činů v ústavech soudního lékařství v Hannoveru, Kölnu a 
Lipsku].  

In: Archiv für Kriminologie. - 216, 2005, č. 1 - 2, s. 7 - 14, 2 tab., 2 grafy, lit. 24.  

 V poslední době jsou tyto posudky žádány stále častěji. Zadavatelem je zpravidla 
soud nebo policejní úřad, jen zřídka soukromá osoba nebo klinické zařízení. Počet 
obětí násilné kriminality v posledních letech stoupá. Byly zkoumány oběti těchto 
druhů kriminality: ublížení na těle, sexuální kriminalita a zneužívání dětí, dopravní 
přestupky, zranění způsobené vlastním přičiněním. Zkoumány byly rovněž osoby 
podezřelé z trestného činu zabití. Hodnota a význam těchto posudků stále roste, ale 
možnosti, nabízené v ústavech soudního lékařství, nejsou ještě dostatečně využívány. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002771 - ANAL 036841 

GRIMALDI, L. - DE GIORGIO, F. - MASULLO, M. - ZOCCAI, G.Biondi - 
MARTINOTTI, G. - RAINIO, J. 

Suicide by Pencil [Sebevražda tužkou].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 4, s. 913 - 914, lit. 10.  

 Dvaasedmdesátiletý muž, který byl hospitalizován s vážným onemocněním kyčle, 
spáchal sebevraždu pomocí dřevěné tužky. Zemřel na následky bodné rány v hrudi. 
Tento typ sebevraždy se vyskytuje zřídka a pachatelé většinou používají jiné, ostré 
nástroje. Nebezpečí obyčejné tužky by mělo být bráno v úvahu zvláště 
v psychiatrických léčebnách a vězeňských zařízeních. Zkoumali jsme také, jaká je v 
tomto ohledu situace ve dvou evropských zemích (Itálie a Finsko). 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002674 - ANAL 036826 

HUANG, Min - RUSSO, Rachel - FOOKES, Barry G. - SIGMAN, Michael E. 

Analysis of Fiber Dyes By Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS) with 
Electrospray Ionization : Discriminating Between Dyes with Indistinguishable UV-
Visible Absorption Spectra [Analýza barviv textilních vláken pomocí 
chromatografické spektrometrie (LC-MS) s elektrosprejovou ionizací. Rozlišení barev 
nerozeznatelných na bázi UV absorpčního spektra].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 3, s. 526 - 534, 6 tab., lit. 18.  

 Chromatografická spektrometrie (LC-MS) je zde prezentována jako metoda s 
vysokou rozlišovací schopností. S její pomocí je možno identifikovat barviva 
textilních vláken, která nejsou spolehlivě rozeznatelná na bázi svého UV absorpčního 
spektra. Spektrometrie se osvědčila při identifikaci sedmi dvojic barev textilních  
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vláken, majících téměř identické UV absorpční profily. Diskuse o dalším využití této 
metody. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002662 - ANAL 036363 

KANABLE, Rebecca 

Nothing to sneeze at : Remote information sharing technologies promise to help 
preserve the crime scene and speed up investigation [Perspektivní význam technologií 
sdílení informací pro zajištění místa činu a urychlení vyšetřování].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 6, s. 10 - 18, 12 obr. 

 Informace k pilotnímu projektu teleforenzního systému na bázi dostupných 
technologií a informačních systémů. Systém sdílení informací z místa činu nebo 
vyšetřované události (nehody apod.). Systém sdílených informací má především 
poskytnout spolehlivou a aktuální informaci z místa činu zainteresovaným složkám a 
tím výrazně urychlit průběh vyšetřování i řešení případu. K vybavení a funkci 
systému. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002659 - ANAL 036361 

KEMPINSKA, Agniezska - OSSOWSKI, Andrzej - SZYDLOWSKI, Lukasz 

Datowanie czasu zgonu NN osobnika na podstawie zabytków kultury materialnej - 
opis przypadku [Stanovení doby smrti neznámé osoby na základě materiálu svršků. 
Případová studie].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 55, 2005, č. 1, s. 16 - 18, 5 obrč., 
lit. 6.   

 Standardní postupy identifikace ostatků osob v antropologické laboratoři katedry 
soudního lékařství při Pomorskej Akademii Medycznej v polském Štětíně. Ukázka 
nalezených zbytků textilu apod. a postupy ke zjištění jejich původu a následně i 
totožnosti osob. 

PL - pol: PA: bv/2005 

 

002661 - ANAL 036362 

KEMPIŇSKA, Agniezska - SZYDLOWSKI, Lukasz 

Zastosowanie metod antropometrycznych w identyfikacji porównawczej na podstawie 
zapisów systemów monitoringu [Využití antropometrie ve srovnávací identifikaci na 
základě videozáznamů].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 55, 2005, č. 1, s. 19 - 21, 6 obr., 
lit. 4.  

 Ukázka využití videozáznamu v antropometrii k identifikaci (např. osoby podezřelé).  
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Využití počítačové grafiky. Podrobně ke 2 případům. 

PL - pol: PA: bv/2005 

 

002665 - ANAL 036365 

KRAMER, Robert 

Painting night light : Capturing the nightime accident or crime scene with 
photography [Osvětlení a fotografování místa činu nebo nehody v noci].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 6, s. 38 - 46, 4 obr.  

 Práce fotografa na místě činu nebo nehody v noci. Vybavení, hlavní problémy, 
zkušenosti. Zda digitální nebo klasický snímek - výhody a nevýhody. Další poznatky 
z praxe. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002793 - ANAL 036388 

MASELKO, Jacek 

Obraženia powlok klatki piersiowej i brzucha powstale w wyniku dzialania posów 
bezpieczenstva u ofiar wypadków drogowych [Poranění přední horní části těla 
bezpečnostními pásy v důsledku dopravní nehody].  

In: Archiwum medycyny sadovej i kryminologii. - 55, 2005, č. 2, s. 109 - 114, 4 obr..  

 Případy stržení kůže bezpečnostními pásy při vážných dopravních nehodách 
analyzovaných na pracovišti soudního lékařství v Opole, Polsko. Popis účinku pásů s 
obrazovou dokumentací. Rozbor možných příčin zranění bezpečnostními pásy. Ke 
způsobu použití pásu, vlivu oblečení, apod. 

PL - pol: PA: bv/2005 

 

002770 - ANAL 036840 

NAKAZONO, T. - KASHIMURA, S. - HAYASHIBA, Y. - HARA, K. - MIYOSHI,  
A. 

Successful DNA Typing of Urine Stains Using a DNA Purification Kit Following 
Diafiltration [Úspěšná analýza DNA v moči použitím purifikace DNA po diafiltraci].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 4, s. 860 - 864, 3 obr., 2 tab., lit. 13.  

 Analýza moče je důležitá při vyšetřování na místě činu, při identifikaci oběti. Autoři 
popisují novou metodu analýzy DNA v moči. Výsledky, diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 
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002769 - ANAL 036839 

OXLEY, J.C. - SMITH, J.L. - KIRSCHENBAUM, L.J. - SHINDE, K.P. - 
MARIMGANTI, S. 

Accumulation of Explosives in Hair [Absorpce výbušnin ve vlasech].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 4, s. 826 - 831, 3 obr., 10 tab., lit. 25.  

Absorpce výbušnin TNT, RDX, PETN, TATP, EGDN v lidských vlasech metodou 
vaporizace. Absorpce je v černých vlasech výrazně vyšší než v blond, hnědých nebo 
odbarvených vlasech. Popis experimentu a přehled výsledků. Význam metody pro 
budoucí výzkum. Závěr.  

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002675 - ANAL 036827 

PETKOVSKI, E. - KEYSER-TRACQUI, Ch. - HIENNE, R. - LUDES, B. 

SNPs and MALDI-TOF MS : Tools for DNA Typing in Forensic Paternity Testing 
and Anthropology [SNPs a MALDI-TOF MS. Využití těchto postupů při soudním 
určování paternity a v antropologii].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 3, s. 535 - 541, 1 obr., 4 tab., lit. 31.  

 Použité zkratky: SNPs - single nucleotide polymorphisms. MALDI-TOF MS - 
Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry. 
Popis nových postupů při určování otcovství. Výsledky. Další možnosti využití této 
metody v soudním lékařství a antropologii. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002673 - ANAL 036825 

ROGERS, Tracy L. 

Determining the Sex of Human Remains Through Cranial Morphology [Určování 
pohlaví podle kosterních pozůstatků pomocí kraniální morfologie].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 3, s. 493 - 500, 4 tab., lit. 48.  

 Byla testována přesnost sedmnácti morfologických rysů lebky, které se běžně 
používají při určování pohlaví podle ostatků neznámé osoby. Tyto vlastnosti byly 
ověřeny u 46 lebek z 19.století. Výčet a klasifikace (tvar čela, velikost zubů, očnice, 
čelisti atd.). Tento výzkum je důležitý pro ověření věrohodnosti morfologických 
metod identifikace pohlaví vzhledem ke kritériím přípustnosti u soudu (podle 
Dauberta a Mohana). 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002763 - ANAL 036838 

TORWALT, Carla R.M.M. - HOPPA, Robert D. 

A Test of Sex Determination from Measurements of Chest Radiographs [Zkouška 
identifikace pohlaví měřením rentgenových snímků hrudi].  
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In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 4, s. 785 - 790, 4 obr., 4 tab., lit. 18.  

 Morfologické a metrické rozdíly hrudní kosti (sternum) a čtvrtého žebra u mužů a 
žen mohou být základem metody určování pohlaví při identifikaci neznámé osoby. 
Přehled dosavadních výsledků měření při pitvě 130 dospělých osob. Popis metody. 
Identifikace pohlaví byla správná v 95,8 procentech případů (muži) a 90,3 procentech 
případů (ženy). Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002658 - ANAL 036360 

WALOSZCZYK, Piotr - SZYDLOWSKI, Lukasz 

Przypadky zespolu Waterhouse'a-Friderichsena w materialach ZMS PAM - 
uwarunkowania epidemiologiczne oraz trudnosci diagnostyczne [Případy 
Waterhause-Friderichsen syndromu v archivech ZMS PAM – epidemiologie a 
diagnostika ].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 55, 2005, č. 1, s. 7 - 10, 9 obr., lit. 
6.  

 Studie k 15 případům infekce meningokokem v letech 2003 - 2004, archivovaných 
štětínskou katedrou soudního lékařství Pomorskiej Akademii Medycznej. Typické 
znaky při ohledání oběti a nejvíce postižená místa. Další podrobnosti, systém třídění 
infekčního napadení. 

PL - pol: PA: bv/2005 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

002671 - ANAL 036823 

ALPERT, Geoffrey P. - MAC DONALD, John M. - DUNHAM, Roger G. 

Police Suspicion and Discretionary Decision Making During Citizen Stops [Podezření 
a samostatné rozhodování policistů při zadržení občana].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 43, 2005, č. 2, s. 407 - 434, 3 tab., lit. 
77.   

 Vliv rasových, demografických a situačních faktorů na rozhodování policistů zastavit 
a vyslýchat podezřelé osoby. Průzkum byl proveden v Savannah, Georgia. Průzkum 
ukázal, že status příslušníka národnostní menšiny nemá vliv na podezření policie na 
základě behaviorismu, tedy podle pouhého chování příslušné osoby, ale má vliv na 
rozhodnutí zastavit a vyslýchat podezřelé osoby. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 
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002726 - ANAL 037089 

Arbeitsschutz in der Polizei. (Ochrana zdraví a práce v německé policii) 

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 7, DP Special 15 (Supplement der Zeitschrift), 32 
s.   

 Zvláštní číslo je věnováno problematice ochrany zdraví a bezpečnosti v policejní 
práci. Rizika policejní práce obecně, rizika při práci s nebezpečnými látkami, s 
biologickým materiálem, ekologie policejní práce apod. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002728 - ANAL 037091 

BLICKLE, Bernd 

Die differenzierte Gefährdungsbeurteilung im Polizeidienst [Diferencované 
posuzování ohrožení při výkonu policejní služby].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 7, DP Special 15 (Supplement der Zeitschrift), s. 
10 - 12, 2 tab.  

 Analýza a klasifikace různých rizik a ohrožení při výkonu policejní služby. 
Soustředění se především na rizika, která jsou nepřímá a podceňovaná - hluk, klima, 
výfukové plyny, terén, náledí atd. Vytvoření modulů nebezpečí. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002780 - ANAL 036843 

BURKE, Ronald J. - MIKKELSEN, Aslaug 

Burnout, job stres and attitudes towards the use of force by Norwegian policie officers 
[Vyhoření, pracovní stres a názory norských policistů na použití síly].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 2, s. 269 - 278, 1 obr., 2 tab., lit. 24.  

 Studie zkoumá vztah mezi stresem v policejní práci a postojem policistů k otázce 
užití síly. Mezi těmito dvěma složkami je úzká souvislost. Průzkum byl proveden u 
766 norských policistů. Podobný průzkum by se měl v budoucnu provést i v dalších 
zemích (dosud byl prováděn převážně u jiných povolání), čímž by se vytvořil základ 
dlouhodobé průběžné studie. 

GBR - eng: PA: jv/2005 

 

002784 - ANAL 036844 

JARAMILLO, Fernando - NIXON, Robert - SAMS, Doreen 

The effect of law enforcement stress on organizational commitment [Vliv pracovního 
stresu na služební výkonnost policistů].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 2, s. 321 - 336, 1 obr., 4 tab., lit. 75.  
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 Vliv stresových situací, které vznikají uvnitř policejní organizace, na výkonnost a 
angažovanost policistů. Mezi stresové situace patří např. sporné pravomoci policistů, 
podpora ze strany nadřízených, vztahy mezi policisty a jejich vzájemná soudržnost, 
možnost povýšení, úmysl opustit policejní službu, apod. Výsledky průzkumu. 

GBR - eng: PA: jv/2005 

 

002727 - ANAL 037090 

KÜHN, Joachim 

Gefahrstoffe und Biostoffe in der polizeiliche Arbeit [Nebezpečné látky a biologické 
materiály v policejní práci].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 7, DP Special 15 (Supplement der Zeitschrift), s. 
13 - 15, 3 obr.  

 Při své práci se policisté často setkávají s nutností pracovat s nebezpečnými látkami 
různého původu. Článek se zaměřuje na způsoby ochrany zdraví a bezpečnosti 
policistů při této činnosti, formuluje základní pravidla bezpečnosti práce a 
vyjmenovává standardní ochranné prostředky, které by měl mít každý policista k 
dispozici a které by měl také používat. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002762 - ANAL 036377 

MILLS-SEN, Pamela 

Accessories for bike patrol [Příslušenství pro jízdní policii na kolech].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 6, s. 100 - 112, 8 obr 

 Podrobně a systematicky k nutnému a dalšímu vybavení policisty (policejní hlídky) 
na jízdních kolech. Zkušenosti z metropolitních aj. policejních oddělení v USA. 
Doporučení a informace k dalším možnostem ve vybavení pro hlídkovou službu. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002729 - ANAL 037092 

O lidských právech a profesní etice u Policie ČR.  

In: Naše policie. - 12, 2005, č. 7, s. 2.  

 Změna koncepce policejní práce ze silového pojetí na pojetí služby. Zařazení 
lidských práv, respektu k menšinám a profesní etiky do odborné profesní přípravy. 
Změna obrazu policisty, potírání korupce, informovanost veřejnosti, posilování 
výkonných složek Policie ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002660 - ANAL 036818 

PALMIERI, Lisa M. 

Information vs. Intelligence : What Police Executives Need to Know [Informace 
versus zpravodajství. Co musí policejní činitelé znát].  

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 6, s. 32 - 33, lit. 2.  

 Oba termíny se často zaměňují, přestože neznamenají totéž. "Information" je prostá 
informace. "Intelligence" (zpravodajství, soubor informací) vznikne analýzou 
prostých informací. Teprve na základě této analýzy je možno podniknout akci. 
Nesprávné chápání těchto pojmů může ohrozit snahu zabránit dalším teroristickým 
útokům. Přehled činnosti organizace IALEIA (International Association of Law 
Enforcement Intelligence Analysts) za posledních 25 let. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002690 - ANAL 036832 

ROSPABÉ, Philippe 

Le principe de disponibilité. Une étape de plus pour l'Europe des polices [Princip 
použitelnosti informací. Významná etapa pro evropskou policii].  

In: Civique. - 2005, č. 147, s. 43.  

 Schůzka ministrů vnitra zemí G5 ve španělské Granadě a program konference v 
Haagu 4.11.2004 stanovily novou koncepci v oblasti výměny informací mezi 
policejními sbory všech zemí EU. Nový mezinárodní informační systém by měl být 
používán od 1.1.2008. Bude obsahovat údaje o otiscích prstů, balistice, vzorky DNA, 
informace o kriminalitě, pohřešovaných osobách a nálezech neidentifikovaných těl, o 
ukradených vozidlech a krádežích identity. Překážkou bude jazyková bariéra a 
rozdílné zákony o pravomoci policie v jednotlivých zemích.  

FR - fre: PA: jv/2005 

 

002666 - ANAL 036366 

SCOTT, Mike 

Producing training videos [Výroba a provozování výcvikové videotechniky].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 6, s. 48 - 56, 3 obr.  

 Informace k výrobě, nabídce a využití výcvikových videosystémů pro policii a 
zaměstnance bezpečnostních agentur v USA. K počátkům výroby situačních 
videoprogramů v r. 1977 a další vývoj v oblasti. Nabídka, výrobní společnosti, kvalita 
a nedostatky výcvikové videotechniky. 

USA - eng: PA: bv/2005 
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002779 - ANAL 036842 

SMITH, Brad W. 

Ethno-racial political transition and citizen satisfaction with police [Etnicko-rasová 
politická přeměna a spokojenost občanů s činností policie].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 2, s. 242 - 254, 7 tab., lit. 17.  

 Spokojenost občanů USA s činností policie. Rozdíly v názorech občanů černé a bílé 
pleti. Existuje vžitá představa, že bílí Američané hodnotí policii příznivěji než černoši 
(Afroameričané), ale průzkum ukázal, že v některých větších městech (Detroit, 
Washington) je tomu naopak. Studie se snaží zjistiti příčiny tohoto jevu. 

GBR - eng: PA: jv/2005 

 

002654 - ANAL 036814 

Yamaha FJR 1300. La nouvelle moto de la police [Yamaha FJR 1300. Nový policejní 
motocykl].  

In: Civique. - 2005, č. 145, s. 2 - 3, 2 obr.  

 Od června 2005 bude mít francouzská policie k dispozici japonský motocykl Yamaha 
FJR 1300. Přesný počet strojů není ještě znám. Yamaha tak nahradí německou značku 
BMW, kterou francouzská policie používala dlouhá léta. Yamaha FJR 1300 prošla 
úspěšně zkouškami a byla pak pro potřeby francouzské policie specielně upravena. 
Nabídka je pro francouzskou policii výhodná i z ekonomického hlediska. Technická 
charakteristika motocyklu Yamaha. Článek je otištěn v příloze Police.Mag na stranách 
II-III. 

FR - fre: PA: jv/2005 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

002696 - ANAL 036836 

BRENNEISEN, Hartmut - STAACK, Dirk - MARTINS, Michael 

Das strafprozessuale Eingriffshandeln der Polizei bei Antrags-, Ermächtigungs- und 
Privatklagedelikten [Trestněprávní zásahové jednání policie u návrhových, 
zmocňovacích a soukromožalobních deliktů].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 7, s. 436 - 439, lit. 43.  

 V této právní oblasti stále panují nejistoty, způsobené nejasnými předpisy. Stále tedy 
vzniká nebezpečí případného porušení právních norem. Přehled současné situace. 
Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 
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002693 - ANAL 036368 

FALDYNA, František 

Určování místní příslušnosti českých soudů po vstupu České republiky do Evropské 
unie.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 6, s. 2 - 7.  

 Řešení problematiky místní příslušnosti soudů po vstupu ČR do EU a pravomoc 
soudů ČR, s důrazem na obchodní záležitosti. Platná legislativa, příslušnost obecně. 
Případy zvláštní příslušnosti, příslušnosti ve věcech pojištění a výlučné příslušnosti. 
Ujednání o příslušnosti a přezkoumání příslušnosti. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002714 - ANAL 037079 

IKRENYI, Ivan 

Formulačný problém terorizmu.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 7, s. 175 - 177.  

 Definice terorismu není jen otázkou teoretickou, ale především praktickou, bez 
definice terorismu nelze teroristické činy stíhat, nelze vynutit plnění mezinárodních 
závazků plynoucích z různých dohod o terorismu. Problém politické motivace 
terorismu a jeho odlišení od legitimního boje za národní svrchovanost, proti diktatuře 
apod. Terorismus navíc není jen lokálním problémem, ale zahrnuje mezinárodní 
aspekty. Je mezinárodním fenoménem a reakce na něj by tudíž měla mít mezinárodní 
charakter. Ale vytváření efektivní mezinárodní strategie vyžaduje soulad názorů v 
otázce definice terorismu. 

CZ - sla: PA: bh/2005 

 

002652 - ANAL 036357 

JAŠEK, Vladimír 

K otázce přípustnosti odnětí cestovního dokladu.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 7-8, s. 43.  

 K předchozí praxi odepření vydání nebo odejmutí cestovního dokladu. Nová 
legislativa a novelizace zákona č. 29/1999 Sb., o cestovních dokladech, s účinností k 
1.1. 2005. Nová úprava zákonných možností odepření vydání (odejmutí) cestovního 
dokladu. Souvislosti s neplněním vyživovací povinnosti nebo finančních závazků. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002669 - ANAL 036821 

KETT-STRAUB, Gabriele 

Die Glaubwürdigkeitsbegutachtung minderjähriger Zeugen [Dobrozdání o 
věrohodnosti nezletilých svědků].  
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In: Zeitschrift für die gesamte  Strafrechtswissenschaft. - 117, 2005, č. 2, s. 354 - 378, 
lit. 138.  

 Věrohodnost výpovědi nezletilých svědků a dětí v soudním řízení. V kterých 
případech je nutno povolat znalce a žádat o ověření hodnověrnosti výpovědi. V 
případech sexuálního zneužívání jsou děti často jediným svědkem. Jejich výpovědi 
jsou velmi sugestivní, ale ne vždy spolehlivé. Právo svědka odmítnout dobrozdání 
soudního znalce. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002706 - ANAL 034328 

KOMENDA, Jan 

Zbraně a zákon v praxi : Zákon o zbraních.  

In: Střelecký magazín. - 10, 2005, č. 8, s. 36.  

 V článku jsou otištěny další okruhy otázek a odpovědí z publikace doc. ing. Jana 
Komendy CSc. Tentokrát jsou vybrány otázky týkající se přestupků na úseku zbraní a 
střeliva. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002653 - ANAL 036358 

KRÁLIČKOVÁ, Zdeňka 

Nové slovenské rodinné právo.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 7-8, s. 46 - 50, lit.  

 Vývoj legislativy a prameny slovenského rodinného práva. Instituty rodinného práva 
v rámci zákona o rodině a občanského zákoníku. Definice manželství jako svazek 
muže a ženy. Legislativa k rodičovství a náhradní (rodinné) výchovy (péče). Styk 
rodičů s dítětem v pěstounské péči a srovnání s ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002683 - ANAL 035669 

KRUSE, Anders 

Financial and Economic Sanction - From a Perspective of International Law and 
Human Rights [Finanční a ekonomické sankce - z perspektivy mezinárodního práva a 
lidských práv]. 

In: Journal of Financial Crime. - 12, 2005, č. 3, s. 217 - 220.  

 Otázky zefektivnění ekonomických a finančních sankcí. Finanční válka terorismu a 
organizovanému zločinu. Typy ekonomických sankcí a jejich implementace. 
Problémy implementace. Potřeba zlepšení. Návrhy, co je potřeba udělat. 

GBR - eng: PA: bš/2005 
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002715 - ANAL 037080 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K naplnění podmínek pro zastavení trestního stíhání podle 172 odst. 2 písm.c) TrŘ.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 7, s. 177 - 180.  

 Pro zastavení trestního stíhání z důvodu dosažení účelu trestního řízení musí být 
mimo jiné vždy splněna podmínka náležitého chování obviněného po spáchání 
trestného činu. Tato podmínka není splněna za situace, kdy obviněný v průběhu 
celého trestního řízení svou trestnou činnost popíral a neprojevil žádnou snahu po 
nápravě. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002697 - ANAL 036370 

ONDREJOVÁ, Dana 

Regulace reklamy v právu Evropských společenství.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 6, s. 26 - 32.  

 Regulace reklamy v českém právním řádu a v právu ES, odlišnosti a nástroje 
regulace. Regulační směrnice ES. Ochrana spotřebitele a reklama v právu ES. 
(Pokračování v dalším čísle.). 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002698 - ANAL 036371 

ONDREJOVÁ, Dana 

Regulace reklamy v právu Evropských společenství.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 7-8, s. 6 - 10.  

 Dokončení článku z minulého čísla (06/2005). Vybrané mezinárodní smlouvy k 
problematice reklamy. Z rozhodnutí Evropského soudního dvora - vybrané případy. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002699 - ANAL 036372 

PAULIČKOVÁ, Alena 

Nové povinnosti zamestnávatelov vyplývajúce z novely zákona o ochrane osobných 
údajov v Slovenskej republike.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 7-8, s. 12 - 15.  

 Nové povinnosti právnických a fyzických osob v SR podle novely č. 90/2005 Z. z., o 
ochraně osobních údajů. Vztahuje se na firmy, které mají více než 5 zaměstnanců. 
Výčet povinností zaměstnavatele, ukázkový příklad, registrace osobních údajů, obsah 
vedené evidence o zaměstnanci, apod. Sankce za porušení zákona. 

CZ - sla: PA: bv/2005 
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002682 - ANAL 036831 

POSSELT, Bernd 

Ústava a evropské sjednocení. Nezdar by byl nebezpečný.  

In: Střední Evropa. - 50, 2005, č. 122, s. 52 - 59.  

Co by se stalo, kdyby evropská ústava nebyla schválena? Poslanec Evropského 
parlamentu vysvětluje, že ústava je maximem toho, co bylo možné v dané situaci 
dosáhnout a její neúspěch by měl dalekosáhlé důsledky. K tomu lze dodat, že větší 
negativní důsledky by měla pro nás, než pro velké státy Unie. 

CZ - cze: PA: jv/2005 

 

002678 - ANAL 036830 

SEMIÁNOVÁ, Zdeňka - JURMAN, Miroslav 

Diskusní příspěvek k aplikaci překážek vycestování při rozhodování dle ustanovení 
15 zákona o azylu.  

In: Správní právo. - 38, 2005, č. 3, s. 199 - 204, lit. 7.  

 Při rozhodování o udělení azylu dle zákona č.325/1999 Sb., o azylu a o změně 
zákona č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o azylu), se v současné době objevil problém, kterým je rozhodování o 
existenci překážek vycestování u žadatelů, kteří se dopustili v zemi původu činů 
definovaných Úmluvou o právním postavení uprchlíků a zákonem o azylu, a kterým 
za tyto činy hrozí ve vlasti trest smrti. Vyloučení aplikace 28 přednostním použitím 
mezinárodně právního předpisu. Teleologická interpretace. Použití 91 odst. 1,2 
zákona o azylu. 

CZ - cze: PA: jv/2005 

 

002713 - ANAL 037078 

ŠŤASNÍK, Štěpán 

K roli státního zástupce při rozhodování o dalším trvání vazby.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 7, s. 173 - 174.  

 Současná právní úprava přikládá rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby 
zásadní význam, ale zároveň nejsou a nemohou být na jeho rozhodování kladeny 
takové požadavky, jako na jakékoli rozhodování soudu, včetně rozhodování o 
přezkumu rozhodnutí státního zástupce. Rozbor konkrétních nálezů Ústavního soudu 
ČR přistupujících k problematice role státního zástupce při rozhodování o vazbě 
každý z jiného úhlu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002722 - ANAL 037086 

DĚDIČ, Jan 

Malé zamyšlení nad významnou novelou obchodního zákoníku.  
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In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 7, s. 1, 3 - 6.  

 Hlavním záměrem nové právní úpravy obchodního rejstříku bylo urychlit a usnadnit 
zápisy do obchodního rejstříku, zjednodušit soudní řízení a uvést právní úpravu 
obchodního rejstříku do souladu s požadavky evropského práva, zejména s novelou 
První směrnice (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES). Novela a 
požadavky evropského práva. Změny v zapisovaných skutečnostech a listinách 
ukládaných do sbírky. Návrhy na zápis do obchodního rejstříku. Registrační princip a 
fikce zápisů. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002747 - ANAL 037106 

FILIP, Jan 

Evropský zatýkací rozkaz a rozhodování ústavních soudů.  

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 8, s. 1, 3 - 7.  

 Polský ústavní tribunál prohlásil, že čl. 607t polského trestního řádu v rozsahu, v 
jakém umožňuje vydání polského občana do členského státu EU na základě 
evropského zatýkacího rozkazu, je v rozporu s čl. 55 odst. 1 Ústavy Polské republiky. 
Analýza tohoto rozhodnutí a jeho význam pro ČR, resp. pro Ústavní soud, který řeší 
obdobný problém. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002748 - ANAL 037107 

HAVLAN, Petr 

Právnické osoby v působnosti ÚSC.  

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 8, s. 10 - 11.  

 Jedním z dlouhodobých problémů tzv. ekonomického základu obcí a krajů (územně 
samosprávných celků - ÚSC) představuje právní postavení a fungování právnických 
osob v působnosti ÚSC. Zejména se jedná o příspěvkové organizace. Podstata 
problému, koncepce "veřejných právnických osob" jako řešení. Trend vývoje této 
problematiky. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002744 - ANAL 037103 

JOUZA, Ladislav 

Nový zákon o inspekci práce.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 7, s. 33 - 37.  

 Dne 1.7.2005 nabyl účinnosti nový zákon o inspekci práce. Ponechává úřadům práce 
kontrolní působnost v oblasti zaměstnanosti a při ochraně zaměstnanců při platební 
neschopnosti zaměstnavatele. Dodržování ostatních pracovněprávních předpisů,  
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včetně předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, budou kontrolovat 
oblastní inspektoráty práce. Kontrola odborných orgánů a jejich kompetence. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002745 - ANAL 037104 

KOLMAN, Petr 

Nové správní sankce týkající se ochrany osobních údajů. 

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 7, s. 41 - 44.  

 Novela zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 439/2004 Sb.), kterou by se mělo 
dosáhnout vyšší úrovně sjednocení podmínek ochrany osobních údajů v ČR s 
evropským právem. Přestupky v oblasti ochrany osobních údajů, jejich skutková 
podstata a sankce. Jiné správní delikty v souvislosti s ochranou osobních údajů a 
jejich sankcionování. 

CZ - cze: PA: bhú2005 

 

002742 - ANAL 037101 

KÜHN, Zdeněk - BAŇOUCH, Hynek 

O publikaci a citaci judikatury aneb proč je někdy judikatura jako císařovy nové šaty.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 13, s. 484 - 491.  

 Význam rozsáhlé publikace a přesná citace judikatury pro vývoj a konstituování 
práva. Publikování a nepublikování judikatury v české historii a publikace literatury 
vrcholnými českými soudy po roce 1989. Dostupnost rozhodnutí jiných soudů. Citace 
rozhodnutí. Judikatura Evropského soudního dvora. Odkazy na nedostupné zdroje. 
Vnější pohled na domácí praxi oficiálních stanovisek a úředních sbírek rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002717 - ANAL 037082 

NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 

Výkladová stanoviska.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 7, s. 189 - 192.  

 Vydávání stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství obecně. Výkladové 
stanovisko k otázce trestnosti neoprávněného držení platební karty nezjištěnou 
osobou. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002750 - ANAL 037109 

PAKOSTA, Viktor 

Založení akciové společnosti v Rakousku a ČR.  
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In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 15, s. 541 - 549.  

 Silný vliv komunitárního práva na současnou podobu akciového práva v Rakousku a 
v ČR. Transformace První a Druhé Směrnice Rady do obou národních právních řádů. 
Založení akciové společnosti v Rakousku, systematický výklad rakouské právní 
úpravy a jeho srovnání s úpravou českou. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002718 - ANAL 037083 

PIPKOVÁ, Hana 

K významu Světové konference mezinárodní asociace azylových soudců - IARLJ.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 7, s. 192 - 195.  

Akce: Světová konference mezinárodní asociace azylových soudců [konference]. 
Stockholm (ŠVÉDSKO), 21.04.2005-23.04.2005. IARLJ.  

 Konference soudců správních soudů a členů nezávislých správních institucí 
rozhodujících o opravných prostředcích proti negativním azylovým rozhodnutím. 
Úmluva o právním postavení uprchlíků, její význam, naplnění a jednotná interpretace. 
Soudní a administrativní ochrana v právních systémech v průběhu azylového řízení. 
Definice uprchlíka. Evropská úmluva o lidských právech a její návaznost na 
ženevskou úmluvu z roku 1951 o uprchlících. Nová Směrnice Rady o minimálních 
standardech pro uznávání a status příslušníků třetích států nebo bezdomovců jako 
uprchlíků nebo osob, které potřebují mezinárodní právní ochranu (2004/83/ES). 
Některé další návrhy a situace v Rakousku, Švýcarsku a Švédsku. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002740 - ANAL 037099 

PIPKOVÁ, Hana 

Nad analýzou právní úpravy nabývání a pozbývání státního občanství.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 13, úv.str. č. 2.  

 Ministerstvo vnitra zpracovalo analýzu právní úpravy nabývání a pozbývání státního 
občanství, která obsahuje i koncepci nové právní úpravy (liberalizace přístupu k 
několikerému státnímu občanství, problematika tzv. druhé generace imigrantů, přístup 
k emigrantům, vztah státního občanství a občanství EU). Evropská úmluva o státním 
občanství. Právní nárok na udělení občanství. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002741 - ANAL 037100 

POLČÁK, Radim 

Nekalosoutěžní agrese na internetu.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 13, s. 473 - 477.  
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 Podstata nekalé soutěže a protiprávnost nekalosoutěžního jednání. Nejčastější typy 
agresivního nekalosoutěžního jednání vyskytujícího se v prostředí informačních sítí: 
zlehčování a zneužívání sítových efektů, zabraňování soutěž na internetu a její 
specifické forma cybersquattingu, zneužití osobnostních práv autorských. Dosavadní 
rozhodovací praxe v otázce nekalosoutěžní jednání prostřednictvím internetu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002746 - ANAL 037105 

RŮŽIČKA, Miroslav 

Novely trestního práva a zajištění majetku v trestním řízení.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 7, s. 49 - 55.  

Návrh zákona novely trestního řádu vychází z požadavků obsažených v Rámcovém 
rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22.7.2003 o výkonu příkazů k zajištění 
majetku nebo důkazních prostředků v EU (OJL 196/47). Úprava jednotlivých 
zajišťovacích institutů a její roztříštěnost. Rámcové rozhodnutí Rady a jeho obsah. 
Části návrhu novely týkající se zajištění majetku a návrh novely trestního řádu. Návrh 
novely trestního zákona a návrh novely zákona č. 279/2003 Sb. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002743 - ANAL 037102 

TOBEŠ, Zdeněk 

Obchodní podmínky v českém a německém právu.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 7, s. 21 - 29.  

 Obchodní podmínky jako soubor pravidel upravujících obecnou problematiku 
spojenou s uzavíráním určitých typů smluv nebo s obchodním stykem vůbec. Hlavním 
cílem je vytvořit jednoduchou a podrobnou úpravu právních vztahů založených těmi 
smlouvami, ke kterým se obchodní podmínky mají vztahovat, a zjednodušit tak 
obchodní styk. Srovnání české a německé právní úpravy této problematiky. 
Nedostatečnost a kusost české úpravy. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002716 - ANAL 037081 

VÁLKOVÁ, Helena 

K zařazení dítěte mladšího patnácti let do výchovného programu podle 93 odst. 1 
ZSM.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 7, s. 188 - 189.  

 Základním účelem opatření ukládaného soudem pro mládež dítěti mladšímu patnácti 
let, které se dopustilo činu jinak trestného, je preferování výchovné reakce před 
represivním zásahem a snaha o znovuzačlenění do přirozeného prostředí rodiny před 
izolací v ústavu. Tomu odpovídá i pořadí taxativně uvedeného výčtu opatření, které 
může soud pro mládež dítěti uložit: dohled probačního pracovníka, zařazení do  
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vhodného výchovného programu, uložení ochranné výchovy. Postup při zařazování 
delikventního dítěte do těchto opatření.  

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002749 - ANAL 037108 

VÁLKOVÁ, Helena 

Nad novým slovenským trestním zákonem, jeho východiska a specifiky.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 15, úv. str. č. 2.  

 Systémové změny slovenského trestního zákona: materiální chápání trestného činu se 
mění na primárně formální pojetí; nová kategorizace soudně trestaných trestných 
činů; trestnost přípravy trestného činu; nutná obrana; snížení věkové hranice trestní 
odpovědnosti; rozšíření trestních sankcí; změna systematiky zvláštní části trestního 
zákona. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002754 - ANAL 037113 

BOBEK, Michal 

O (ne)reformovatelnosti studia práv v Čechách : [Část] 3: Přijímací řízení, systém 
výuky, školné.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 14, s. 523 - 529.  

 Pokr. z č. 10,12/2005 o způsobu, organizaci a koncepci studia práva na českých 
vysokých školách. Systém přijímacích zkoušek, systém výuky, způsob zkoušek, 
problém školného. Univerzitní studium jako poskytování služeb. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002752 - ANAL 037111 

ČERNÝ, Petr 

Případ Mein Kampf - poslední dějství.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 14, s. 516 - 519.  

 Stručná rekapitulace případu vydání knihy A. Hitlera Mein Kampf. Rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR, který zprostil obžalovaného viny v plném rozsahu a který 
kontrastuje s opačným rozhodnutím Nejvyššího soudu v případě prodeje militárií z 
období fašismu. Autor upozorňuje na nejasnost ve vztahu k extremistickým teoriím a 
nedostatečnou právní úpravu této problematiky (svoboda slova versus šíření a 
propagace extremistických ideologií). 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002759 - ANAL 037118 

FASTNER, Jindřich 

K procesnímu postavení lékaře v trestním řízení. 

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 8, s. 218 - 219.  

 Formy medicínského důkazu, resp. důkazu medicínské povahy. Lékař jako svědek v 
trestním řízení a lékař jako znalec. Lékař jako konzultant znalce. Znalecký posudek a 
odborné vyjádření. Viz též rozsudek Vrchního soudu v Praze (str. 215). 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002757 - ANAL 037116 

FRYŠTÁK, Marek 

Zajištění peněžních prostředků na účtu banky a možnost jejich vydání oprávněné 
osobě.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 8, s. 204 - 209.  

 Zařazení institutu zajištění peněžních prostředků na účtu banky do trestního řádu. 
jeho podstatou je omezení dispozičního práva k těmto prostředkům. Problematika 
zajištění cenných papírů a její právní úprava. Rozbor platné právní úpravy včetně 
postupu při vydání zajištěných peněžních prostředků poškozenému. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002753 - ANAL 037112 

HANUŠ, Libor 

Důvěra v právo z pohledu nepřípustnosti retroaktivní interpretace právních předpisů.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 14, s. 519 - 523.  

 Vymezení problému nepřípustného retroaktivního výkladu právní normy. 
Retroaktivita jako zpravidla nepřípustné časové působení právního předpisu. Postulát 
nepřípustnosti zpětné působnosti založené výkladem právního předpisu. Některá 
rozhodnutí Ústavního soudu ČR v tomto smyslu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002756 - ANAL 037115 

HERCZEG, Jiří 

Poznámky k německé úpravě institutu zabezpečovací detence.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 8, s. 201 - 204.  

 Účelem zabezpečovací detence je ochrana společnosti před pachateli závažných 
trestných činů, k nichž se jiné trestněprávní prostředky ukázaly jako nedostatečné. 
Zabezpečovací detence slouží nikoli k odplatě a trestu, ale k zabránění budoucích 
trestných činů. Určující pro nařízení detence a dobu jejího trvání je nebezpečnost  
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pachatele. Úprava zabezpečovací detence v německém trestním zákoníku, 
rozhodování o nařízení detence. Rozdílnost zemských úprav. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002786 - ANAL 036386 

ROCHE, Declan 

Truth Commission Amnesties and the International Criminal Court [Amnestování 
podle ověřovací komise a Mezinárodní trestní soud].  

In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, č. 4, s. 565 - 581, lit. 47.  

K činnosti ověřovacích komisí (tzv. komisí pravdy) při Mezinárodním trestním soudu 
(ICC). Koordinace těchto orgánů a případy udělování amnestií, zejména v oblasti 
ochrany lidských práv a v návaznosti na pachatele násilné kriminality i jejich oběti. 
Perspektiva a účelnost těchto institucí pro dodržování lidských práv. Podrobněji ke 
komisi pro ověřování skutků a usmíření SATRC v Jihoafrické republice. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

002787 - ANAL 036387 

STANLEY, Elizabeth 

Truth Commissions and the Recognition of State Crime [Ověřovací komise a 
odhalování kriminality státu].  

In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, č. 4, s. 582 - 597, lit. 56.  

 Analýza podmínek, za jakých mohou být některé aktivity státu právně hodnoceny 
jako kriminální. Z autorových výzkumů v této oblasti na základě prací Nancy 
Fraserové. k aktivitám a výsledkům obdobných komisí ustanovených v zemích Afriky 
a Latinské Ameriky. Podrobněji k situaci v této oblasti v Jihoafrické republice. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

002751 - ANAL 037110 

ŠALAMOUN, Michal 

Citace a její právní regulace.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 14, s. 499 - 510.  

 Co je citace: lexikální a právní pojem, neautorská (obecná) citace a citace autorská 
(tvůrčí). Neautorská citace a její právní regulace. Autorská citace a její právní 
regulace v právu mezinárodním a komunitárním. Citace jako limitace autorského 
práva, předmět citace a její účel. Umělecká a vědecká citace. Autorskoprávní citace v 
českém právním řádu (pozitivní a přirozené právo autorské, generální klauzule 
omezení autorských práv, malá a velká citace, citace podle autorského zákona). 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002758 - ANAL 037117 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K rozmezí mezi posudkem znalce psychiatra a psychologa = K postavení lékaře jako 
svědka a znalce = K zásadě gradace příčinné souvislosti ; Pozn. naps. Jindřich 
Fastner.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 8, s. 215 - 218.  

 O poruše zdraví se může jako znalec vyjádřit pouze lékař. Pokud jde o psychickou 
poruchu zdraví, může o ní podat znalecký posudek pouze psychiatr, nikoli klinický 
psycholog. Při společném podání posudku každý z nich pak může být v hlavním líčení  

 

vyslechnut jen ke své části posudku. Hlavní rozdíl mezi svědkem a znalcem. Viz též 
čl. na str.218.  

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002789 - ANAL 034342 

HAMPEL, Petr 

Obchodní rejstřík po novele.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 8, s. 12 - 18.  

Informace ze školení na téma "Obchodní rejstřík po novele", které se konalo 
10.6.2005 v budově Justiční akademie v Praze. Jde o novelu obchodního zákoníku, 
občanského soudního řádu a dalších souvisejících předpisů, jež nabyla účinnosti 
1.7.2005 a podstatným způsobem změnila podmínky pro zápis do obchodního 
rejstříku. Vystoupení jednotlivých účastníků. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002775 - ANAL 034339 

KLEČKOVÁ, Renáta 

Univerzální jurisdikce a terorismus.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 7, s. 11 - 18.  

 Cílem článku je objasnit právní základ trestněprávní jurisdikce, na kterém mohou být 
pachatelé teroristických činů předání do rukou spravedlnosti. Základní otázkou je : je 
výkon univerzální jurisdikce právem, povinností nebo závazkem státu? Základní 
principy výkonu trestněprávní jurisdikce státu z pohledu vnitrostátního práva a z 
pohledu mezinárodního práva. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002706 - ANAL 034328 

KOMENDA, Jan 

Zbraně a zákon v praxi : Zákon o zbraních.  
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In: Střelecký magazín. - 10, 2005, č. 8, s. 36.  

 V článku jsou otištěny další okruhy otázek a odpovědí z publikace doc. ing. Jana 
Komendy CSc. Tentokrát jsou vybrány otázky týkající se přestupků na úseku zbraní a 
střeliva. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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002791 - ANAL 034344 

KRENK, Michal 

Několik poznámek k právní povaze televizních poplatků a právní povaze vztahu mezi 
Českou televizí a držiteli televizních přijímačů.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 8, s. 26 - 31.  

 Záměrem pojednání není vyslovení právního názoru ke všem problémům v 
souvislosti s vymáháním dlužných televizních poplatků, ale zejména k právní povaze 
samotných televizních poplatků a právní povaze vztahu mezi ČT a poplatníkem. 
Právní postavení ČT a otázka postoupení pohledávky na zaplacení televizního 
poplatku třetímu subjektu. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002765 - ANAL 034333 

KUČERA, Pavel - CHROMÝ, Jakub 

K problematice předání trestní věci do ciziny.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 6, s. 4 - 6.  

 Problematika institutu předávání trestní věci do ciziny. Kauza katarského prince. 
Současná právní úprava předmětného institutu. 

Vybrané problémy.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002773 - ANAL 034337 

KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan 

Presumpce neviny pro miliardáře neplatí? 

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 7, s. 2 - 3.  

 Kauza uprchlého miliardáře Radovana Krejčíře. Byl dosud netrestaný člověk v 
inkriminované době opravdu "obviněným"? Posouzení formy, jakou začínají některé 
domovní prohlídky za pomoci URNY. Průběh domovní prohlídky u R. Krejčíře, její 
zhodnocení. Presumpce neviny.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002788 - ANAL 034341 

MÁDR, Jaroslav 

Soudní mediace ve spolkové zemi Dolní Sasko.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 8, s. 8 - 10.  

 V červnu t.r. se konal v německém Braunschweigu seminář pod názvem "Občansko-
právní praxe v mezinárodním srovnání". Hlavní cíle semináře - informovat se 
navzájem o zásadách civilního procesu v jednotlivých zemích, seznámit se se  
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soudními mediacemi prováděnými u Zemského soudu v Braunschweigu. Získané 
poznatky. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002790 - ANAL 034343 

PODANÝ, Jan 

Koncesionářské poplatky a žaloby : K právnímu posouzení žalob na koncesionářské 
poplatky ČT.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 8, s. 24 - 26.  

 Pohled autora na právní podstatu koncesionářských poplatků. Řešena otázka, do jaké 
míry lze očekávat úspěšnost občanskoprávních žalob podaných na dlužníky. 
Pravomoc soudu. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002766 - ANAL 034334 

SVATOŠ, Roman 

Psychologické aspekty činnosti policejních orgánů v přípravném řízení trestním - 
rekodifikace trestního řádu.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 6, s. 6 - 12.  

 Autor článku si klade otázku, proč existuje zejména v posledních letech určitá 
nevraživost mezi policisty pořádkové policie a policisty služby kriminální policie a 
vyšetřování. Poukazuje konkrétně na psychologické aspekty, které vznikají v 
souvislosti s činností policejních orgánů v rámci přípravného řízení trestního. Problém 
podle autora spočívá v nesprávném nastavení tzv. "dělby práce", zejména mezi 
policejními orgány obvodních oddělení Police ČR a policejními orgány služby 
kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Otázky psychologie práce, motivace. Jak 
vypadá konkrétní praxe. Podněty k rekodifikaci trestního řádu. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002774 - ANAL 034338 

VANÍČEK, David 

Trestněprávní ochrana insider trading.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 7, s. 4 - 11.  

 Vysvětlení pojmu insider trading. Prameny právní úpravy. Insider trading jako 
trestný čin podle 128 odst. 1 trestního zákona. Objekt, objektivní a subjektivní stránka 
uvedeného trestného činu. Insider trading jako trestný čin podle 250 odst. 1 trestního 
zákona.  

CZ - cze: PA: če/2005 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

002707 - ANAL 034329 

CHLUDIL, Ivan 

ČZ TT.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 7, s. 6 - 10, obr.  

Popis, vlastnosti a základní technické údaje nových pistolí ČZ TT 9, ČZ TT 45 a ČZ 
TT 45 LV.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002702 - ANAL 034324 

DUŠEK, Ondřej 

Nové náboje Sellier & Bellot 12 GA. "Practical".  

In: Zbraně a náboje. - 8, 2005, č. 8, s. 20 - 21.  

 Nové výrobky českého výrobce střeliva Sellier & Bellot – náboje Practical Sport a 
Practical Slug. Technické údaje a vlastnosti uvedeného střeliva. Praktické zkušenosti s 
Practicaly.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002705 - ANAL 034327 

FENCL, Jiří 

Walther P99 Compact.  

In: Střelecký magazín. - 10, 2005, č. 8, s. 4 - 5, obr.  

 Popis, vlastnosti a technické údaje nového subkompaktního modelu pistole Walther 
P99 Compact (P99c), který je určen především pro skryté nošení. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002688 - ANAL 035674 

JUŘÍČEK, Ludvík 

Hodnocení účinnosti malorážových střel a prostřelování mýdlových bloků : část 1..  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 8, s. 40 - 41, 1 obr., 4 grafy.  

 Testování účinnosti pomocí mýdla, výroba, vlastnosti a stárnutí mýdla. Účinek a 
účinnost střelby. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: bš/2005 
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002689 - ANAL 035675 

JUŘÍČEK, Ludvík 

Hodnocení účinnosti malorážových střel a prostřelování mýdlových bloků : část 2..  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 9, s. 40 - 41, 4 obr.  

 Pokračování z č. 8/2004. Prostřelování mýdlových bloků. Mýdlo jako měřící 
prostředek. Závěr. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002708 - ANAL 034330 

KLOZÍK, Pavel 

Novinky firmy Glock.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 7, s. 11, obr.  

 Představeny dva nové modely pistolí ráže 45 GAP rakouské zbrojovky Glock. 
Základní technické údaje.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002721 - ANAL 034331 

KLOZÍK, Pavel 

SIG-Sauer Mosquito.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 8, s. 8 - 10, obr.  

 Německá zbrojovka J.P.Sauer & Sohn zahájila výrobu malorážkového modelu 
Mosquito, který je zmenšenou kopií oblíbeného modelu P 226. Dvě varianty pistole 
SIG-Sauer Mosquito - Standard a Sport. Technické údaje zbraně. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002723 - ANAL 034332 

KLOZÍK, Pavel 

Ruger P345.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 8, s. 10 - 11, obr.  

 Nejsilnější severoamerická zbrojovka Sturm, Ruger & Company zahájila na jaře r. 
2004 výrobu nové pistole ráže 45 ACP s polymerovým rámem, která doplňuje řadu již 
vyráběných modelů P90, KP90 a KP90D s rámem z hliníkové slitiny ve stejné ráži. 
Nová služební pistole svou koncepcí zasahuje do oblasti, v USA stále ovládané 
pistolemi vycházejícími z Coltu 1911 A1.  

CZ - cze: PA: če/2005 
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002772 - ANAL 034336 

KOMENDA, Jan 

Zbraně a zákon v praxi : Zákon o zbraních.  

In: Střelecký magazín. - 10, 2005, č. 9, s. 36 .  

 Volné pokračování otázek a odpovědí týkajících se zbraní a příslušné legislativy.V 
dnešním článku nalezneme odpovědi na otázky týkající se registrace zbraní a průkazů 
zbraní. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002687 - ANAL 035673 

LIŠKA, Přemysl 

Policejní mistři "zvláštních zbraní".  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 11, s. 76 - 77, 6 obr.  

Zpráva o mistrovství ČR ve střelbě ze "zvláštních zbraní" tj. těch, které u policie ČR 
používají jen určení specialisté s výjimkou odstřelovačů. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002704 - ANAL 034326 

MARGOLIUS, Richard 

Pistole Five - seveN : Fantazie mezi zbraněmi.  

In: Zbraně a náboje. - 8, 2005, č. 8, s. 59 - 31, obr.  

 Popis, technické údaje a vlastnosti zcela revoluční zbraně - pistole Five-seveN, 
kterou na začátku nového tisíciletí představila belgická zbrojovka FN Herstal. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002701 - ANAL 034323 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

SIG Sauer Mosquito : Tisíc ran bez unavené ruky.  

In: Zbraně a náboje. - 8, 2005, č. 8, s. 12 - 15, obr.  

 Popis a vlastnosti samonabíjecí pistole SIG Sauer Mosquito. Výsledky střeleckých 
zkoušek. Výhody a zajímavé vlastnosti pistole. Ovládání zbraně a její uplatnění.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002703 - ANAL 034325 

POKORNÝ, Karel 

Nová RAMI CZ 2075 P.  
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In: Zbraně a náboje. - 8, 2005, č. 8, s. 22 - 24, obr.  

 Řešena problematika nejvhodnější zbraně pro sebeobranu. Popis a vlastnosti nové 
vhodné pistole vyráběné zbrojovkou Uherský Brod – CZ 2075 Rami.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002686 - ANAL 035672 

ŠÍDLO, M. 

Čištění.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 11, s. 70 - 71, 1 obr.  

 Čištění vývrtu hlavně během střelby. Čištění hlavně po střelbě. Pouzdro závěru, 
pažba a povrch zbraně. Ruční čištění. Použití konzervační vazelíny. Příprava uložené 
zbraně před střelbou. Ošetření samonabíjecích zbraní. Používané přípravky. 

CZ - cze: PA: bš/2005 


