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ALKOHOL, DROGY 
 

003129 - ANAL 037553 

CHVÍLA, L. 

Kam kráčíš substituce.  

In: Závislosti a my. - 2005, září, s. 10 - 11, lit. 2.  

 Propojení externích vlivů důležitých pro vznik závislosti s interními, je uznávanou 
skutečností. Interní vlivy. Externí vlivy. Detoxikace, detoxifikace. Odvykací léčba s 
psychoterapií. Sociální rehabilitace. Definice substituce. Formy a aplikace substituce. 
Podmínky pro zahájení substituční léčby. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003128 - ANAL 037552 

DERÉ, Michal 

Pražská otevřená drogová scéna z pohledu nízkoprahových zařízení.  

In: Závislosti a my. - 2005, září, s. 8 - 9.  

 Situace v oblasti zneužívání heroinu je víceméně stabilizovaná, nedochází k 
významnému nárůstu jeho uživatelů. Zneužívání heroinu je totiž nezbytně nutné 
posuzovat v kontextu s užíváním, resp. zneužíváním jiného opiátu - buprenoxfinu, 
který je součástí přípravku Subutex. Obliba Subutexu. Uživatelé opiátů - skupiny. 
Místa s největším pohybem a aktivitami uživatelů drog patří kromě okolí metra 
Muzea také Národní třída, Hlavní nádraží, autobusové nádraží Florenc a okolí 
I.P.Pavlova. Streetworkeři a spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003244 - ANAL 037574 

NEŠPOR, Karel 

Alkohol, jiné návykové látky a stres.  

In: České vězeňství. - 12, 2004, č. 2, s. 20 - 21.  

 Stres jako faktor přispívající k zneužívání návykových látek. Stres a návykové látky. 
Některé změny při stresu - vliv alkoholu. Prevence problémů působených 
návykovými látkami a stresem. Některé dovednosti potřebné pro život. Stres jako 
faktor vedoucí k recidivě závislosti a co z toho vyplývá pro léčbu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003130 - ANAL 037554 

Prostředky státního rozpočtu na protidrogovou politiku 2001 - 2002.  

In: Závislosti a my. - 2005, září, s. 12 - 14.  

 Prostředky státního rozpočtu účelově vyčleněné na protidrogovou politiku 2001 - 
2002. Kontrované období 2001 - 2002. Průběžné a závěrečné zprávy. Vyhodnocení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

003228 - ANAL 037561 

CARUANA, P. 

Kybernetický zločin ; Přel. Petr Petr, H. Kalová, J. Dolista.  

In: Závislosti a my. - 2005, září, s. 22 - 24, 1 tab. Sek.inf.p.: The Police. - 12, 2005 

 Definice a vymezení pojmů cybercrime a computer - related crime a úloha policie při 
prevenci a represi tohoto druhu trestné činnosti. Počítačová kriminalita a jeho 
vyšetřování. Sběr dat. Uživatelé drog - žadatelé o léčbu. Způsob aplikace základní 
drogy. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003140 - ANAL 036856 

HAGAN, John - RYMOND-RICHMOND, Wenona - PARKER, Patricia 

The Criminology of Genocide : The Death and Rape of Darfur [Kriminologie 
genocidy. Zánik a zábor Darfuru].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 43, 2005, č. 3, s. 525 - 562, 9 tab., lit. 
56.  

 Téměř 400 000 Afričanů bylo zřejmě zabito v rasisticky motivovaných útocích na 
farmáře a vesničany v regionu Darfur (Súdán). Útoky byly podporovány vládou, která 
se nyní snaží popřít rasistickou motivaci útoků a zdůvodnit je nutností potlačit 
vzpouru a činnost povstaleckých skupin ve zmíněném regionu. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

003276 - ANAL 037244 

KAHL, Jason 

Cleaning up the smell of death : Crime scene cleanup is a necessary part of the 
process [Nezbytný úklid na místě činu je rovněž součástí události].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 8, s. 50 - 56, 3 obr.  
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Úklid místa tragické události (vraždy, sebevraždy, přirozeného úmrtí, nehody apod.). 
V USA se rozvíjí nabídka firem na úklid stop po těchto událostech. Ze zkušeností z 
dlouholeté praxe v této oblasti úklidu. Etická stránka a nároky na výkon těchto prací. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

003222 - ANAL 037556 

KORECKÝ, Miroslav 

Můj dům, zlodějův hrad.  

In: Týden. - 12, 2005, č. 40, s. 32 - 36, 7 obr.  

 Statistiky vloupání do bytu a vykrádání chat a chalup (rok 2001 - 2005). Dělení 
pachatelů krádeží a vloupání. Technika vloupání. Vykrádání bytů za přítomnosti 
majitelů. Majetková trestná činnost v roce 2005 podle krajů. Zabezpečení objektů a 
bytů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003004 - ANAL 037443 

KOVERDYNSKÝ, Bohdan 

Terorističtí podnikatelé.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 9, příloha.  

 Založení organizační struktury Al-Káidy. Charakteristika třech operačních velitelů: 
Chálid šejk Mohammed, Hamboli a Abdal Rakim al Nashiri. Operace. Výcvik a 
nasazení do Kuala Lumpuru. Další charakteristiky teroristů. Strategie a taktika útoku. 
Příprava útoku. Únosy letadel. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003167 - ANAL 037150 

LIEBICH-FRELS, Martina 

Rechtssicherheit fördert Sicherheistgefühl : Probleme der Definition und Erfassung 
fremdenfeindlicher Straftaten [Právní jistota posiluje pocit bezpečí. Problém 
definování a pochopení trestného činu nenávisti vůči cizincům].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 4, s. 8 - 10.  

 V rámci politicky motivované kriminality se objevil fenomén trestných činů 
motivovaných nenávistí k cizincům. Je součástí tzv. zločinů z nenávisti (Hate-crime, 
Hasskriminalität). Problematika stanovení obsahu pojmu, jeho definování jako 
problém kriminologicko-kriminalistický a právní. Vztah extremismu k nenávisti vůči 
cizincům. Zločiny z nenávisti, jejich základní motivace, projevy násilí. Zemské 
kriminální úřady a Spolkový kriminální úřad vytvořily jednotnou "normu" pro 
klasifikaci zločinů z nenávisti. Její kritika, vytvoření nových policejních předpisů pro 
podchycení kriminality motivované nenávistí. Základní právní normy, o něž se tyto 
předpisy opírají. 
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003211 - ANAL 037183 

LOMASTRO, David 

Le suivi policier dans le cadre de l'exécution des peines et mesures appliquées aux 
auteurs d'infractions a caractere sexual [Trvalá policejní kontrola v rámci výkonu 
trestu a uplatňovaná opatření u pachatelů sexuálních trestných činů].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 85, 2005, č. 7 - 8, s. 701 - 760, 8 tab., 1 
graf. lit. s. 758 - 760.   

 Problematika trvalého dohledu, resp. nepřetržité policejní kontroly pachatelů 
sexuálních trestných činů a uplatňování dalších ochranných opatření v rámci sociální 
kontroly. Ustavení speciální skupiny při Ministerstvu spravedlnosti. Cílová skupina 
této sociální kontroly - pachatelé, jejich typologie a definování. Předmět kontroly - 
zamezení recidivě, ochrana společnosti, resocializace. Nutnost vyhodnotit i 
adekvátnost vynaložených prostředků a práce. Policejní úkoly a oprávnění v tomto 
směru. Právní úpravy, o něž se policie opírá při uplatňování různých typů ochranných 
opatření. Některá další doporučení. 

BEL - fre: PA: bh/2005 

 

003151 - ANAL 037137 

PACHMANN, Aleš 

Vliv korupce na přímé zahraniční investice.  

In: Mezinárodní politika. - 29, 2005, č. 8, s. 16 - 19, 6 tab., 1 graf.  

 Definice korupce jako zneužití veřejné moci pro soukromý prospěch. Míra korupce - 
frekvence korupce a celková hodnota nákladů na korupci. Zvýšená míra korupce je 
rizikem pro přímé zahraniční investory v dané zemi. Analýza skutečného vlivu míry 
korupce na celkový objem přímých zahraničních investic a na investiční pobídky. V 
grafu a v tabulkách jsou uvedena data o míře korupce z různých hledisek v různých 
státech. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003206 - ANAL 037228 

PAGE, Douglas 

Investigations : Crime scene ethics [Etika při vyšetřování na místě činu].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 7, s. 120 - 124.  

 Příklady, názory a podněty k dodržování profesionality i v oblasti etiky v případech 
šetření, objasňování, nebo odstraňování následků závažných trestných aj. skutečností 
na místě činu (události). Organizace v USA, mající na zřeteli i problematiku profesní 
etiky. 

USA - eng: PA: bv/2005 
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003260 - ANAL 037240 

POLLARD, Craig 

Telecom fraud: The cost of doing nothing just went up [Cena za nečinnost proti 
podvodům v telefonní síti nyní stoupá].  

In: Computers and Security. - 24, 2005, č. 6, 437 - 439, 1 obr.  

 Rozmáhající se zneužívání instalovaných telefonů, zejména pronikáním do tlf. sítí 
různých organizací. Stručně se stavu v této oblasti komunikačních systémů, metodám 
hackerů a značným ziskům těchto podvodníků. Technologie podvodů. Metody a 
možnosti prevenčních a provozních opatření k bezpečnosti telefonního provozu. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003142 - ANAL 037128 

THAMM, Georg 

Madrid, London - wie nah kommt uns der Terror? [Madrid, Londýn – jak blízko k 
nám teror přijde?] ; Das Gespräch führte: Marion Tetzner.  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 8, s. 12 - 14.  

 V rozhovoru s odborníkem na problematiku terorismu je rozebírána otázka projevů a 
motivace islámského terorismu, jeho současná podoby, postoj islámských 
náboženských organizací, bezpečnostní rizika a hlavní cesty protiteroristické politiky 
(pět "pilířů" na nichž stojí protiteroristický plán OSN). 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003001 - ANAL 037440 

VYHLÍDALOVÁ, Pavla 

Hlasy obětí a tváře násilníků. Zkušenosti s domácím násilím získané na DONA lince.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 2, s. 18 - 24, 1 schéma.  

 Některé zkušenosti získané ze spolupráce jedné z konzultantek s 5926 klienty na 
DONA lince. Problémy obětí domácího násilí. Podoby domácího násilí. 
Charakteristika pachatelů domácího násilí. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003224 - ANAL 037557 

ZADRAŽIL, Luděk 

Nedobytný dům.  

In: Týden. - 12, 2005, č. 40, s. 36 - 38, 1 graf, 6 obr., 1 tab.  

Objasněnost krádeží a vloupání. prostory, které využívají pachatelé pro vloupání a 
krádeže. Patnáct rad, jak přilákat do bytu zloděje. Zabezpečovací technika bytů a 
objektů. 
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KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

003263 - ANAL 037591 

DLOUHÁ, Radomíra 

Fyziodetekční vyšetření.  

In: České vězeňství. - 13, 2005, č. 1, s. 20 - 21, 1 obr.  

 Fyziodetekční vyšetření. Podstata fyziodetekce. Vznik prvního přístroje. Další vývoj 
přístroje. Grafický záznam polygrafu. Použití fyziodetekční metody. Práva 
vyšetřované osoby. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003060 - ANAL 037218 

HANSON, Doug 

Body of evidence [Usvědčující mrtvola].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 7, s. 58 - 65, 6 obr., 1 tab.  

 Znalecké zkoumání vyzvednutých ostatků lidského těla. Postupy vedoucí ke zjištění 
příčiny smrti a v případě lidského zavinění i možného pachatele. Přírodní aj. vlivy 
působící na lidské ostatky uložené v zemi. Využití technologií. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

003186 - ANAL 037223 

KANABLE, Rebecca 

DNA from fingerprints? [DNA z otisků prstů].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 7, s.66 - 74, 2 obr.  

 Získávání vzorků DNA z otisků prstů, výzkumy a možnosti. Zavedená praxe ve V. 
Británii, stav a aktivity v této oblasti v USA. Výhody a problematika použití těchto 
metod. 

USA - eng: PA: bv2005 

 

003164 - ANAL 037147 

SCHÄFERSKÜPPER, Heribert - VOSSENKAUL, Arnd 

Eine neue Technik in der Tatortvermessung : 3D-Laserscanner [Nová technika měření 
na místě činu. Laserový skener typu 3D].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 4, s. 163 - 165, 4 obr. 

 Pro získání přesných údajů z místa činu byl vyvinut nový laserový skener, který 
umožňuje velmi přesná měření různých rozměrů, vzdáleností, rozmístění předmětů  
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apod. Základní technické údaje, použití a práce s tímto přístrojem. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003279 - ANAL 037247 

STECK-FLYNN, Kathy 

A treasure trove of evidence [Pokladnice důkazů].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 8, s. 72 - 78, 2 obr.  

 Motorová vozidla a jejich interiéry jako objekty a zdroje důkazního materiálu a stop 
po pachatelích závažných trestných činů. V podstatě postup a metody zjišťování 
důkazů u vozidel, u kterých je podezření, že je používali pachatelé. Možnosti získání 
širokého sortimentu důkazů. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

 

PENOLOGIE, VĚZEŇSTVÍ 
 

003040 - ANAL 037471 

BÖKÖNYI, István 

Vězeňská služba v Maďarsku.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 23 - 25, 5 obr., 1 tab.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Funkce maďarské vězeňské služby. Organizační struktura maďarské vězeňské 
služby. Vězeňská zařízení. Rozčlenění vězeňské služby podle personálních skupin. 
Mimořádné události v zařízeních maďarské vězeňské služby. Plán rozvoje vězeňské 
služby (2003 - 2008). Počet pachatelů, kapacita věznic a přeplněnost věznic. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003025 - ANAL 037462 

DRTIL, Jiří 

Test obliby barvy a tvaru lékové formy u vězňů.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 3, s. 32 - 35, 1 graf, 12 tab.  

 V průběhu let 1996 - 1998 v psychiatrické ordinaci v Rýnovicích vyšetřili skupinu 
286 vězňů, u nichž se zjišťovalo rozšíření drogové závislosti. Metody testu. Výsledky 
testu. Diskuse a souhrn. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003026 - ANAL 037463 

FUCHS, Stefan 

Prevence sebevražd ve výkonu vazby. projekt věznice Innsbruck ; Přel. Jaroslav Hála.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 3, s. 35 - 37.  

Projekt prevence sebevražd ve věznici Innsbruck. Popis věznice. Podnět vzniku 
projektu. Premisy projektu. Architektura projektu. Cíl projektu. Konkrétní opatření. 
Perspektivy. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003037 - ANAL 037469 

HAIDER, Herbert 

Vězeňský systém v Rakousku.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 14 - 19, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Seznámení s vězeňským systémem v Rakousku. Základní principy. Tři hlavní formy 
odnětí trestu. Tři hlavní skupiny vězeňského zařízení v Rakousku. Počet vězeňských 
zařízení. Statistické údaje týkající se počtu vězňů v Rakousku. Způsob ubytování 
vězňů. Personál, výcvik a školení. Bezpečnost. Zdravotní péče. Informovanost vězňů 
a stížnosti vězňů. Propustka z věznice. Využití informačních technologií v rámci 
rakouské vězeňské správy. Práce vězňů. Odměna za práci. Příprava před propuštěním 
a probační služba. Diverzní opatření. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003043 - ANAL 037473 

JÄCKEL, Burghart 

Nové trendy v německém výkonu trestu.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 27 - 28, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Trendy v německém vězeňství. Zákon o výkonu trestu. Tři vývojové směry, které 
tvůrci zákona o výkonu trestu nepředvídali. Rozpočtování ve vězeňském zařízení. 
Personál. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003038 - ANAL 037470 

KAKHISHVILI, Kakha 

Informace o stavu vězeňství v Gruzii.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 21 - 23, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Stav vězeňství v Gruzii. Řada problémů ve vězenství Gruzie. Zákon o "uvěznění". 
Projekty založené nevládními organizacemi. Spolupráce Departmentu. Cíle koncepce 
a úkoly. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003041 - ANAL 037472 

KSEL, Marzena 

Polský vězeňský systém.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 25 - 26, 4 grafy, 3 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Minulost, současnost a budoucnost polského vězeňského systému. Počty vězňů v 
polských věznicích v letech 1945 - 2002. Zákon o výkonu trestu. Zaměstnanci 
vězeňské služby. Vzdělání vězeňského personálu. Infrastruktura vězeňské služby. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003036 - ANAL 037468 

MECLOVÁ, Kamila 

Rozvoj vězeňského systému v České republice.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 11 - 14, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Transformace a rozvoj českého vězeňství. Čtyři oblasti reformy: depolitizace, 
demilitarizace, decentralizace a humanizace. Příčiny nepokojů ve věznicích. 
Modernizace vězeňství. Celoživotní vzdělávání. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003034 - ANAL 037467 

OADES, Jennifer 

Globální tresty v oblasti nápravných zařízení.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 9 - 11, 1 obr.  
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Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Mezi obecné problémy, kterým musíme čelit, patří přelidnění věznic, nedostatečné 
zdroje, nespokojnost s dosaženými výsledky, nepochopení ze strany veřejnosti, 
nedostatečná koordinace s našimi partnery z oblasti trestního soudnictví. Na systém 
trestního soudnictví, zejm. na nápravná zařízení, má velký vliv řada globálních 
trendů. V řadě nápravných systémů dochází k systémové diskriminaci vězňů. Vznik 
organizace ICPA. Výzkumné práce např. na téma: Zlepšování hodnocení a řízení 
rizik, zmírňování rizik strategií, alternativní postupy atd. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003022 - ANAL 037459 

ŠKALOUD, Jaroslav 

Kázeňské řízení, tentokrát z pohledu práva.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 3, s. 22 - 24.  

 Problematika kázeňského řízení. Reakce na článek "Kázeňské řízení z pohledu 
praxe", uveřejněného v čísle 10/2001 Aktuálních informací. Kázeňský trest a 
kázeňská odměna. Úvahy nad problémy současné podoby kázeňského řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003028 - ANAL 037464 

UHLÍK, Jan 

Zrod československého vězeňství.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 3, s. 37 - 44.  

 Historie a výstavba československého vězeňství od r. 1918. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003031 - ANAL 037466 

WALMSLEY, Roy 

Stavy v evropských věznicích: Nárůst počtu vězňů za poslední období a způsoby jeho 
snižování.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 7 - 9, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Počty vězňů na celém světě. Evropa jako celek vykazuje v posledních třech letech 
nárůst v menším počtu zemí. Důvody zvyšování počtu vězňů. Způsoby snížení stavu 
ve věznicích. Realizace opatření.  

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003029 - ANAL 037465 

WYDRA, Bernhard 

Výcvik vězeňského personálu v minulosti, současnosti a budoucnosti.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 5 - 7, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Historický vývoj a výcvik bavorského vězeňského personálu v minulosti, současnosti 
a budoucnosti. Obecné zásady výcviku prosazování v současnosti. Souhrnný přehled a 
závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003023 - ANAL 037460 

ZEMBOL, Miroslav 

Kázeňské řízení z pohledu praxe.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 3, s. 22.  

 Kázeňské tresty a kázeňské odměny jsou v kontrapozici, mají zcela opačný účinek, 
sankci a ocenění. Případ zjištění procesního pochybení v kázeňském odměňování 
odsouzených a to tím, že nebyla dodržena procedura analogicky podle ustanovení 
vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb. Vlastní názor autora na kázeňské 
řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003021 - ANAL 037458 

Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska 
reformy vězenství.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 3, s. 4 - 11, 7 tab.  

 Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska 
reformy vězeňství. Stav ke dni 30.6.2002. Plnění usnesení vlády. Východiska 
současných systémových opatření. Současná situace a systémová opatření v 
základních oblastech činnosti Vězeňské služby. Bezpečnost vězeňských a justičních 
objektů. Zacházení s vězni. Legislativa. Ekonomika. Závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003045 - ANAL 037475 

BERCKHAUER, Fridhelm 

Výkon trestu v Dolním Sasku - Úkoly, struktury a inovace.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 31 - 33, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  
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Struktura vězeňské správy v Dolním Sasku. Dolní Sasko - geografie, obyvatelstvo, 
struktura kriminality. Úkoly vězeňství. Struktura výkonu trestu ve vývoji. Inovace v 
plánování a řízení. Vnější a vnitřní perspektivy ve vězeňství v Dolním Sasku. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003051 - ANAL 037481 

CLÉMENCON, Renate 

Výkon trestu ve Švýcarsku.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4 , s. 50 - 53, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Právní základy výkonu trestu a trestní opatření u dospělých a mladých dospělých ve 
Švýcarsku. Kompetence a organizace. Kategorie sankcí: Tresty a opatření. Revize 
obecné části trestního zákoníku. Typy zařízení. Cíl výkonu trestu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003057 - ANAL 037486 

JANÁK, Dušan 

Československé vězeňství 1945 - 1955.  

In: České vězeňství. - 10, 2002), č. 4, s. 34 - 36, 2 obr., lit. 7.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Vývoj českého vězenství. Vývoj vězeňské správy a personálu, složení vězeňské 
populace i retribučních vězňů, způsobů věznění a zacházení s vězni včetně pracovní 
povinnosti. Výzkum přinesl ucelený obraz vývoje českého, v mnoha směrech i 
československého vězeňství a osudů tzv. retribučních vězňů v českých zemích 
v poválečném desetiletí. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003044 - ANAL 037474 

KŘEČEK, Zdeněk 

Psychologická služba v německém výkonu trestu.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 29 - 30, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Osobní profil referenta. Úkoly referenta. Úkoly psychologické služby. 
Psychodiagnostické úkoly. Konkrétní současné projekty a problematické body v práci 
saských vězeňských psychologů. Terapeutický proces ve výkonu trestu. Problematika  
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povinné mlčenlivosti. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003050 - ANAL 037480 

LEVOČKIN, Vladimír A. 

Výkon trestu a systém vězeňství na Ukrajině.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 59 - 60.  

Akce: Evropský vězeňský systém - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Historie vězeňského systému na Ukrajině. Zákon "O vyšetřovací vazbě". Program 
"Modelové zařízení". Zákon o celkové struktuře a počtech vězeňského personálu. 
Přijetí nového trestního zákona - některé novinky. Dvanáct trestů Trestního zákona. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003054 - ANAL 037483 

LOBODÁŠ, Oto 

Vývoj slovenského väzenského systému po roku 1993.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 54 - 57, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost 
[konference)]. Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Vývoj slovenského vězeňského systému po roce 1993. Historické souvislosti 
slovenského vězení. Koncepce vězeňství ve Slovenské republice. Zákon č. 73/1998 
Sb., o státní službě příslušníků Policejního sboru, Slovenské informační služby, Sboru 
vězeňské a Justiční stráže Slovenské republiky a Železniční policie ve změně 
dřívějších předpisů. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2005 

 

003048 - ANAL 037478 

ŘEHÁČEK, Michal 

Protidrogová politika jako podmínka a neoddělitelná součást českého vězeňského 
systému.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 48 - 49, 2 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Soubor protidrogových opatření ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody je členěný 
do čtyř oblastí: Redukce nabídky, primární prevence, sekundární a terciární prevence. 
Charakteristiky oblastí. Zacházení s odsouzenými v bezdrogové zóně. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 



 15

003047 - ANAL 037477 

SMIRNOVA, Lidija 

Reforma vězeňského systému v Lotyšsku: Úspěchy a problémy.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 45 - 47, 1 obr., 5 tab.  

Akce: Evropský vězeňský systém - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Vězeňský systém v Lotyšsku. Oddělení pro výkon vazby. Počet vězňů v Lotyšsku 
(1992 - 2001). Počet odsouzených podle základních typů trestů v letech 2000 - 2001. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003053 - ANAL 037482 

SZECÓWKA, Adam 

Problematika neoficiálních struktur ve vězeňských komunitách.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 57 - 58, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.   

 Jedním z nejzávažnějších problémů polského vězeňství je existence kriminálních 
subkultur ve věznicích. V polských vězeňských subkulturách lze vysledovat 
neoficiální rozdělení na tři hlavní kasty: Ludzie, frajerzy a cwele - charakteristiky. 
Motivy přívrženství k vězeňské subkultuře. Subkultura v období sociálně politické 
transformace. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003055 - ANAL 037484 

TSOURELIS, Konstantinos I. 

Řecký vězeňský systém - minulost, přítomnost a tendence budoucího vývoje.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 43 - 44, 2 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 V roce 1999 byl v Řecku přijat zákon, upravující problematiku výkonů trestů. 
Základní principy a opatření zaručující, že s vězni bude zacházeno takovým 
způsobem, aby byla podpořena jejich vůle po reintegraci do společnosti na základě 
vybudování a rozvoje pocitu sebeúcty a odpovědnosti. Pracuje se na celkové strategii 
nápravných zařízení a trestů. Zákon o výkonu trestu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003056 - ANAL 037485 

VOLOKH, Alexandr 

Problematika vězeňského systému v Rusku.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 37 - 42, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Vězeňský systém v Rusku v letech 1992 - 1993 byly do trestní a trestně - procesní 
legislativy zavedeny změny, které zaručovaly uvězněným svobodu svědomí a vyznání 
, je zajištěno právo na osobní bezpečnost, právo využívat placené služby a vyrušeny 
některé postihy. V roce 1996 byl přijat nový Trestní a Trestně - procesní řád. 
Koncepce reorganizace trestního (vězeňského) systému do roku 2005. Humanizace a 
dodržování lidských práv. Další zajímavé informace o vězeňství v Rusku. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003046 - ANAL 037476 

ŽEŽULA, Štěpán 

Bez odborníků reformu vězeňství nemůžeme dokončit.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 4, s. 70, 1 obr.  

Akce: Evropské vězeňské systémy - minulost - přítomnost – budoucnost [konference]. 
Kroměříž (ČR), 24.06.2002-28.06.2002.  

 Hlavní téma reformy v Gruzii. Statistické údaje o gruzínském vězení. Typy režimů 
ve věznici. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

003182 - ANAL 037162 

FENYK, Jaroslav 

Evropský policejní úřad (EUROPOL).  

In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 7 - 8, s. 2 - 6, 2 schémata. 

 Europol, jeho struktura a struktura národní jednotky Europolu v ČR - viz schémata. 
Právní rámec Europolu, jeho zřízení a zahájení činnosti. Organizace a působnost. 
Úlohy při prevenci a potírání kriminality (Europol není vybaven operativní působností 
na území členských států, nemůže proto plnit úkoly v rámci mezinárodní justiční 
spolupráce). Sběr a analýza informací, evropská síť styčných důstojníků, vztahy 
Europolu s jinými subjekty. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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003171 - ANAL 037152 

FÜLLGRABE, Uwe 

Soziale und kulturelle Kompetenz : Richtige und falsche Vorstellungen von zwei 
polizeilich wichtigen Begriffen [Sociální a kulturní kompetence. Správné a falešné 
představy o dvou důležitých policejních pojmech].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 4, s. 13 - 17.  

 Pojmy sociální a kulturní kompetence v souvislosti s každodenní policejní činností a 
praxí. Obsah obou pojmů, problematika schopností policistů v rámci těchto 
kompetencí jednat. Předpoklady sociálních a kulturních kompetencí, jejich úloha při 
komunikaci zejména s etnickými menšinami, při potírání a prevenci kriminality těchto 
menšin či kriminality namířené proti nim, v prevenci a řešení konfliktních situací 
apod. Konkrétní případy.  

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003175 - ANAL 037155 

GROSS, Hermann 

Fördert die Einstellung ausländischer Polizisten die Interkulturalität der Polizei? : 
Polizei, Sozialstruktur und Interkulturalität [Posiluje přijímání policistů z jiných etnik 
interkulturnost policie? Policie, sociální struktura a interkulturnost].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 4, s. 24 - 25, 1 diagram, lit. 6.  

 Problematika přijímání občanů neněmeckého původu (a i z jiných menšin) do řad 
policie. Význam tohoto procesu pro policii a její práci v interkulturním a 
multietnickém prostředí. Nutnost diferenciace, osvojení interkulturních kompetencí. 
Zkušenosti hessenské policie, vztahy německých policistů k "neněmeckým", 
problematika žen-policistek. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003176 - ANAL 037156 

HÄBERLE, Helga 

Polizeiausbildung im Kontext der Einwanderungsgesellschaft : Ein wissenschaftlich 
fundiertes Gesamtkonzept ist dringend notwendig [Policejní vzdělávání v kontextu 
přistěhovalecké společnosti. Odborně fundovaný celkový koncept je naléhavě 
potřebný].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 4, s. 26 - 28, 2 diagramy. 

 Policejní vzdělávání v souvislosti s osvojováním inkterkulturních kompetencí a s 
jejich prosazováním do praxe. Problém obsahu pojmu a jeho pochopení, jeho zařazení 
do obsahu policejního výcviku a vzdělávání. Zkušenosti hessenské policie. 
Problematika přijímání uchazečů z řad imigrantů. 

BRD - ger: PA: bh/2005 
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003204 - ANAL 034359 

KLIMEŠ, Jeroným 

Korupce v policejní práci.  

In: Psychologie dnes. - 11, 2005, č. 10, s. 18 - 20, 2 grafy.  

 Příčiny policejní korupce. Kdy se úplatek vyplácí. Graf vztahu mezi ziskem a rizikem 
při různé pravděpodobnosti odhalení. Graf procenta protikorupčně smýšlejících 
policistů. Základní doporučení.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003132 - ANAL 034356 

KONEČNÝ, Vratislav 

CzechTek 2005 : Zásah nezásah - obojí špatně.  

In: Naše vojsko. - 1, 2005, č. 3, s. 20 - 21, obr.  

 Technoparty CzechTek 2005 a opatření policie, která jí předcházela. Uvedeny 
protiprávní činnosti, kterých se mohou účastníci akcí typu "technopárty" podle 
českého právního řádu dopouštět. Adekvátnost policejního zásahu.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003162 - ANAL 037145 

PFAFFENZELLER, Jürgen 

Pilotierung des Ausbildungssystem "Simulation von Einsatzfahrten" : Realitätsnahe 
Einsatzfahrten [Pilotní výcvikový systém " Simulace zásahu za použití motorového 
vozidla". Výcvik zásahu blízký realitě]. 

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 4, s. 152 - 155, 4 obr. 

 Používání motorových vozidel policií a nároky na jejich osádky, zejména pak řidiče. 
Článek seznamuje s pilotním projektem výcviku osádek policejních vozů na 
simulátorech, které přibližují dané situace co nejvíce realitě. Reálnost výcviku má 
zajistit co největší bezpečnost jízdy policejního vozidla. Vznik a koncepce projektu, 
technické zabezpečení, struktura výcvikového systému. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003161 - ANAL 037144 

SCHARDING, Hans Jürgen - WAGNER, Dieter 

Einsatzfahrtraining beim BGS Aus- und Fortbildungszentrum Süd : Vortbildfunktion 
erhöhen - in Extremsituationen professionell handeln [Výcvik zásahu s použitím 
motorového vozidla ve Výcvikovém a vzdělávacím centru při Spolkové pohraniční 
stráži (BGS). Způsoby profesionálního chování v extrémní situaci].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 4, s. 150 - 151, 3 obr. 
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Policejní zásah v silniční dopravě, nebo vůbec jízda policejním služebním vozidlem 
vystavuje osádku vozidla a eventuálně i jiné účastníky silničního provozu značnému 
riziku. Proto procházejí řidiči policejních vozidel speciálním výcvikem a zlepšují své 
schopnosti dalším tréninkem. Příkladem je činnost Výcvikového a vzdělávacího 
centra při Spolkové pohraniční stráži. Vznik centra, obsah a koncepce výcviku, 
postupné stupně tréninku a výcviku a jejich cíle. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003160 - ANAL 037143 

SCHLANSTEIN, Peter 

Qualität in der Stabsarbeit : Handwerkliche Verbesserungen [Kvalita štábní práce. 
Zlepšení odbornosti].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 4, s. 144 - 147, 7 schémat a diagramů.  

 Problematika kvality policejní práce zejména v oblasti řízení. Koncepce kvality, 
analýza organizačních cílů, identifikace problému. V grafech a diagramech konkrétní 
výsledky na příkladu zajišťování bezpečnosti silničního provozu. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003159 - ANAL 037142 

SCHMIDT, Dieter 

Aus- und Fortbildung der Polizei in NRW jetzt unter einem Dach [Výcvik a další 
vzdělávání policie v Severním Porýní-Vestfálsku je nyní pod jednou střechou].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 4, s. 140 - 143, 2 obr., 1 schéma.  

 Vytvoření Institutu pro další výcvik a vzdělávání policie v Severním Porýní-
Vesfálsku v září roku 2003. Poslání institutu, jeho organizace, struktura, koncepce 
činnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003230 - ANAL 034361 

SPURNÝ, Joža 

Těžkooděnci proti tančícím dětem.  

In: Psychologie dnes. - 11, 2005, č. 9, s.16 - 18.  

 Psychologické pozadí policejních zásahů vůči davu. Co ovlivňuje prožívání a 
chování účastníků akce a proč dochází k agresivním projevům policistů. Jak agresivní 
projevy minimalizovat? Dynamika prožívání a chování v situacích hromadného 
chování. Psychologická analýza prožívání a chování policistů v hromadných zásazích. 
Struktura interakce účastníci davu - zasahující policisté. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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003143 - ANAL 037129 

TREFZ, Ralph 

Wir können nicht einfach die Augen verschliessen [Nemůžeme jednoduše zavřít oči].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 8, s. 24 - 25, 27.  

 V rámci společné evropské bezpečnostní a obranné politiky vyslalo Německo do 
bývalé Jugoslávie 910 policistů. Autor shrnuje zkušenosti z více než roční činnosti 
tohoto kontingentu. Výbušná situace v oblasti Bosny a Hercegoviny, problém místní 
policejní korupce a organizované kriminality, zatčení válečných zločinců, boj proti 
terorismu. Shrnutí situace, ustanovení SFOR. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003016 - ANAL 037453 

ZAPLETAL, Radek - BOHMAN, Martin 

Aktuální problémy trhu soukromých bezpečnostních služeb a možné způsoby 
optimalizace.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 4, s. 49 - 50.  

 Poznatky ze sektoru soukromých bezpečnostních služeb, zejména pak k té jeho části, 
která je označována jako "hlídací služby". Vliv působící na trh SBS. Popis skutečností 
v oboru SBS. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

003008 - ANAL 037212 

BAUER, Jiří 

Česko-slovenské důchody - mezinárodní smlouva a její vztah k zákonu a k nařízení 
EU.  

In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 9, s. 18 - 24.  

 Problematika plateb důchodů po rozdělení republiky. Příklad uplatnění Smlouvy 
mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení z 29.10.1992. Další příslušná legislativa. 
Dělení důchodových nároků. Poznatky z přístupů a řešení těchto záležitostí v EU. 
Komunitární právo.  

CZ - cze: PA: bv/2005 
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003032 - ANAL 037215 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. 

Soudní příslušnost v pracovněprávních věcech s mezinárodním prvkem a arbitrabilita 
pracovněprávních sporů.  

In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 7-8, s. 2 - 5, lit. 3.  

 Z legislativy k pracovněprávním sporům v rámci EU. Komunitární úprava v 
legislativě EU. Příslušnosti v případě žalob proti zaměstnavateli/zaměstnanci, 
příslušnost a pravomoce soudu.  

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003007 - ANAL 037445 

BRABEC, František 

Spolupráce soukromý detektiv a advokát.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 4, s. 46 - 48, 1 obr.  

 Spolupráce soukromých detektivních kanceláří (soukromých detektivů) s 
advokátními kancelářemi (advokáty) představuje velmi významný segment soukromé 
detektivní činnosti. Tato spolupráce je přínosem pro obě strany. Nařízení vlády č. 
469/2000 Sb. Detektiv v trestním řízení. Spolupráce v civilních kauzách a správních 
řízeních. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003052 - ANAL 037217 

GOLA, Petr 

Životní minimum a výše průměrné mzdy v EU.  

In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 7-8, s. 40 - 44, 3 tab., lit. 1.  

 Přehledy stanoveného životního minima v zemích EU. Podmínky pro nárok na 
podporu do výše životního minima. Procentní počty chudých, chudoba v Evropě a ve 
světě. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti. Výše průměrné mzdy v zemích OECD. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003033 - ANAL 034349 

KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan 

Technoparty podruhé.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 8, s. 2 - 3.  

 Zhodnocení policejního zásahu na CzechTeku 2005 z právního hlediska. Posouzení 
přiměřenosti zásahu. Tendence ke zpolitizování sledované kauzy.  

CZ - cze: PA: če/2005 
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003135 - ANAL 037122 

PASTRŇÁK, Radim 

K ochraně proti diskriminaci v pracovněprávních vztazích a ve vybraných zvláštních 
vztazích účasti v pracovnímu procesu.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2004, č. 3, s. 69 - 87. 

 Otázky diskriminace a její formy v pracovních vztazích. Prosazování zásad rovnosti a 
nediskriminace v EU. Česká právní úprava ochrany proti diskriminaci v době před 
vznikem pracovního poměru, v rámci pracovního poměru a na pracovišti. 
Antidiskriminační opatření. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003039 - ANAL 034350 

POLÁK, Pravoslav 

Výslech obviněného před rozhodnutím o ponechání ve vazbě dle 71 odst. 4, 6 tr.ř..  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 8, s. 3 - 7.  

 K problematice výslechu obviněného před rozhodnutím o ponechání ve vazbě podle 
71 odst. 4, 6 tr. řádu. Nálezy Ústavního soudu. Autor poukazuje na poměrně obtížnou 
situaci obecných soudů při rozhodování o vazbě při četnosti více právních názorů a 
rozdílné interpretaci nálezu č. 239/2005 Sb.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003134 - ANAL 037121 

PRCHLÍK, Lukáš 

Ochrana základních práv zaměstnanců v judikatuře Evropského soudního dvora.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2004, č. 3, s. 9 - 67, lit. 17 + 16.  

 Vývoj pracovněprávní judikatury Evropského soudního dvora (ESD) v historických 
souvislostech. Charakteristika pojmu základní sociální práva. Rozhodnutí ESD 
vztahující se k základním právům v oblasti pracovního práva. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003136 - ANAL 037123 

SVOBODOVÁ, Eva 

K úpravě zvláštních druhů pracovního poměru v právu Evropských společenství.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2004, č. 3, s. 89 - 109 

 Vymezení zvláštního druhu pracovního poměru s kratší pracovní dobou a pracovního 
poměru na dobu určitou v rámci ES. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 



 23

003137 - ANAL 037124 

ŠTEFKO, Martin 

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve světle judikatury 
Evropského soudního dvora.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2004, č. 3, s. 111 - 129.  

 Problematika přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů řešená právem 
EU. Jednotlivé judikáty Evropského soudního dvora vysvětlují, kdy dochází k 
převodu podniku, popř. podnikání, co se rozumí převodem podniku či podnikání, zda 
k nim dochází smlouvou nebo fúzí a jak jsou ochráněna v těchto případech práva 
zaměstnanců.  

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003138 - ANAL 037125 

TRÉPANIER, Jean 

Les transformations du régime canadien visant les jeunes contrevenants : Les 
frontieres de la justice des mineurs en mutation [Proměny kanadského režimu 
týkajícího se mladistvých pachatelů. Změny kompetencí soudů ve věcech mládeže].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 85, 2005, č. 6, s. 559 - 602, lit. s. 600 - 
602.  

 Způsob zacházení s delikventy z řad mládeže, resp. mladistvých, prochází v Kanadě 
transformačním procesem. Byl přijat zákon o trestním soudnictví nad mládeží, který 
vyvolal řadu diskusí. Systém trestní justice ve věcech mládeže do přijetí zákona. 
Zákon o trestní justici ve věcech mládeže, jeho principy, východiska a aplikace. Vztah 
k trestní justici pro dospělé. Souvislosti zákona – vnímání kriminality mládeže 
veřejností, obraz v médiích, vliv amerického pohledu na tuto otázku, politizace 
problému. Stanovisko provincie Québec. Celkové hodnocení zákona. 

BEL - fre: PA: bh/2005 

 

003027 - ANAL 037213 

URBANČÍKOVÁ, Alice 

Otázka etických kodexů.  

In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 6, s. 8 - 10.  

 Etické kodexy v organizacích. Jako etická prohlášení ve vztahu zejména k 
zaměstnanci jsou nejrozšířenější v USA a V. Británii. Podrobnosti k jejich 
uplatňování, textu, významu a účinku. Etické kodexy v ČR, bez podrobností 
informace o kodexu Policie České republiky. 

CZ - cze: PA: bv/2005 
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003024 - ANAL 037461 

VACEK, Eduard 

Analýza důsledků protidrogové legislativy.  

In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 3, s. 28 - 31, 1 graf, 3 tab.  

 Historie projektu analýzy. Výsledky studie. Poznatky soudců a státních zástupců. 
Náklady na průměrného zjištěného pachatele (v Kč). Náklady na průměrného 
zjištěného pachatele podle paragrafu 187a. Úkoly Ministerstva spravedlnosti ČR při 
zabezpečování vládní protidrogové politiky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003081 - ANAL 034355 

ZACHAR, Andrej 

Trestné činy vrážd z pohl'adu rekodifikácie trestného zákona v Slovenskej republike.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 8, s. 22 - 24.  

 Cíl, základní zásady a účel nového trestního zákona Slovenské republiky. 
Nejdůležitější změny trestního zákona po rekodifikaci. Pokračování v příštím čísle.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003078 - ANAL 034352 

ŽĎÁRSKÝ, Zbyněk 

Je návrh obviněného na zastavení trestního stíhání podáním podle trestního řádu? 

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 8, s. 12 - 15.  

 Zamyšlení autora článku nad problémem, zda je návrh obviněného na zastavení 
trestního stíhání podáním podle trestního řádu či nikoliv. Závěr: návrh na zastavení 
trestního stíhání je specifickým druhem podání, které trestní řád ani trestní zákon o 
státním zastupitelství výslovně neupravuje.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003146 - ANAL 037132 

BĚHAN, Petr 

Jednání ve vzájemné shodě v komunitárním právu.  

In: Obchodní právo. - 14, 2005, č. 7 - 8, s. 13 - 20.  

 Oblast hospodářské soutěže v komunitárním právu. Základní pilíře komunitární 
koncepce pravidel hospodářské soutěže platné pro podniky: právo kartelové, právo 
týkající se zneužití dominantního postavení na trhu, právo spojování podniků. Dohody 
mezi podniky jako základní prvek soutěžního práva. Dohody podléhající zákazu, tzv. 
kartelové smlouvy. Forma dohod tzv. jednání ve vzájemné shodě. Klasifikace a formy  
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zakázaných dohod. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003147 - ANAL 037133 

HANDRLICA, Jakub 

Správní řízení ve věcech podnikatelských sporů.  

In: Obchodní právo. - 14, 2005, č. 7 - 8, s. 21 - 26.  

 Projednávání a rozhodování některých sporů z obchodněprávních závazkových 
vztahů bylo zvláštními právními předpisy svěřeno orgánům veřejné správy. Správní 
řízení sporné v oblasti telekomunikační a energetiky. Regulační úřady. Základní 
zásady řízení podle 141 zák. č. 500/2004 Sb., Správního řádu. Jednotlivé 
procesněprávní instituty 141 Správního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003155 - ANAL 037219 

HOLUBOVÁ, Olga - ŠKAMPA, Jiří 

Vícestranné obchody a osvobození od daně z přidané hodnoty.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 9, s. 6 - 12.  

 K obchodování v rámci tzv. netradičních obchodů systémem koupit zboží a dále s 
ním okamžitě obchodovat. Řetězec obchodníků. Zvlášť případy, kdy zboží fyzicky 
končí mimo území ES, a kdy se dostane ke spotřebiteli na území ES. Příklady těchto 
obchodů a jejich daňová zatíženost. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003157 - ANAL 037141 

HRSTKOVÁ, Julie 

Politici pod kontrolou.  

In: Ekonom. - 49, 2005, č. 38, s. 28 - 29, 1 tab.  

 Rozdílnost právních úprav týkajících se legalizace zisků z trestné činnosti. Směřování 
ke sjednocování legislativy. Evropská iniciativa v podobě 3. směrnice EU proti praní 
špinavých peněz. Česká odezva. Úloha bank. Seznamy podezřelých osob a skupin, 
seznam rizikových zemí. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003156 - ANAL 037220 

JIRSA, Jaromír 

O elektronizaci a modernizaci české justice.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 9, s. 18 - 25.  
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Ke stavu a technologickým možnostem efektivnější české justice, zejména z časového 
hlediska. Podatelna soudu a elektronická podání. Příklady modelových situací. Cesty 
modernizace a další perspektiva. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003192 - ANAL 037170 

KOLMAN, Petr 

Stížnosti podle nového správního řádu.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 8, s. 35 - 38.  

 Stížnosti, oznámení a podněty. Stížnosti a způsob jejich podání a vyřízení podle 
správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003144 - ANAL 037130 

MAŠEK, František 

Převody na příbuzné nepomohou.  

In: Ekonom. - 49, 2005, č. 34, s. 50.  

 Konfiskace majetku, který pochází z trestné činnosti, by podle navrhované novely 
trestního řádu mělo být snazší a navíc se může tato konfiskace vztahovat i na věci, 
které dosud pachatelé bez problémů převáděli na jiné osoby. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003148 - ANAL 037134 

MISTRY, Hiren B. 

K omezení zahraničního kapitálu na českém trhu s loteriemi a podobnými hrami.  

In: Obchodní právo. - 14, 2005, č. 7 - 8, s. 27 - 33.  

 Omezení vydávání povolení k provozování loterie a jiných podobných her pouze na 
české společnosti bez zahraničního kapitálu. České zákony upravující vydávání 
povolení k provozování sázkových her. Konfliktní ustanovení zákona a potenciální 
porušení norem EU. Směrnice EU o hrách a poskytování služeb. Svoboda  
poskytování a přijímání služeb. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003189 - ANAL 037224 

MOORE, Carole 

Taking the stand [Policisté v postavení účastníků soudního řízení].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 7, s. 76 - 84.  
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 Připravenost policistů na služební jednání u soudu. Hlavní nedostatky, nutnost a cesty 
přípravy na soudní řízení. Předkládaná dokumentace, její kompletace a nakládání s ní. 
Názory a zkušenosti. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

 

003191 - ANAL 037169 

PIPKOVÁ, Hana 

Ochrana spotřebitele ve vztahu ke komunitárnímu právu.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 8, s. 8 - 12.  

 Pojetí spotřebitele v rozhodnutích Evropského soudního dvora. Spotřebitel v 
komunitárním právu. Ochrana základních práv spotřebitele. Právní úprava 
spotřebitelského práva. Zásada ochrany slabší strany ve smluvních vztazích. 
Transpozice komunitárních směrnic do vnitrostátního práva a její nedostatky, 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003194 - ANAL 037172 

RŮŽIČKA, Miroslav 

Postup obhájce podle 89 odst. 2 věty druhé trestního řádu.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 8, s. 47 - 56.  

 Aspekty oprávnění obhájce (advokáta) v trestním, zejména pak v přípravném řízení 
vyhledávat a předkládat důkazy nebo navrhovat jejich provedení. Dřívější praxe a 
situace po tzv. velké novele trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.). Poznámky k této 
úpravě, práva a povinnosti obhájce, problematika etiky, nepřípustné ovlivňování, 
povinnost mlčenlivosti. Procesní použitelnost výsledků aktivit obhájce. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003149 - ANAL 037135 

SPÁČIL, Jiří 

Základní otázky vlastnické žaloby na vydání věci.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005., č. 16, s. 575 - 582.  

 Podstata vlastnických žalob, vývoj obsahu pojmu. Postavení žalobce - podmínkou 
úspěchu je vždy prokázání žalobce, že nastaly skutečnosti, na které právo váže nabytí 
vlastnictví. Postavení žalovaného. Rozsah vydání věci a vztah vlastníka, držitele a 
detentora věci. Zánik práva na vydání věci a způsob vydání věci. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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003185 - ANAL 037165 

ŠABATA, Karel 

Státní zastupitelství a opatření vůči dětem mladším patnácti let.  

In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 7 - 8, s. 17 - 21.  

 Rozbor hlavy třetí zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, která 
upravuje řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Efektivnost a smysluplnost této 
úpravy, která reaguje na závažnější protispolečenské jednání tím, že spáchá-li dítě 
mladší patnácti let čin jinak trestný, postaví jej státní zastupitelství před soud. Čin 
jinak trestný a stupeň jeho společenské nebezpečnosti a rozdílnost v jeho posuzování. 
Návrhy na řešení. Vztah opatření podle zákona č. 218/2003 Sb. a opatření podle 
zákona o rodině č. 94/1963 Sb. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003184 - ANAL 037164 

VESECKÁ, Renáta 

Několik poznámek k prevenci kriminality dětí a mládeže z pohledu ukládaných 
opatření dle zák. č. 94/1963 Sb. a zákona č. 218/2003 Sb. 

In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 7 - 8, s. 15 - 17.  

Hradec Králové   

Na základě konkrétních zkušeností a kauz v působnosti Krajského státního 
zastupitelství v Hradci Králové se autorka zamýšlí nad malou účinností ukládaných 
výchovných opatření a důvody, proč tomu tak je (charakter a závažnost trestné 
činnosti, nesouhlas mladistvého s výchovným opatřením atd.). Problémy se 
znaleckým dokazováním z oboru psychologie a psychiatrie. Obtížnost realizace 
výchovných opatření. Pilotní program Systém včasné intervence (MV, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí), jehož cílem je informační propojení policie, orgánů sociálně 
právní ochrany dětí a orgánů justice. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003183 - ANAL 037163 

ZEZULOVÁ, Jana - RŮŽIČKA, Miroslav 

Aktuální problémy zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže : [Část 
1].  

In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 7 - 8, s. 6 - 15.  

 Trestněprávní (v této části se jedná o trestní právo hmotné) problémy plynoucí z 
aplikace zákona o soudnictví ve věcech mládeže v návaznosti na zvláštní zprávu 
obsahující vyhodnocení postupu státního zastupitelství, která se soustřeďuje na 
mladistvé a děti do 15 let: posuzování trestní odpovědnosti mladistvého, uplatňování 
tzv. účinné lítosti, ukládání výchovných opatření mladistvým státními zástupci,  
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návrhy státních zástupců na uložení trestních opatření nebo ochranných opatření. 
Pokr. v č. 9. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003219 - ANAL 037236 

BARINKA, Roman 

Evropská úmluva o lidských právech a doktrína margin of appreciation: teoretické 
dimenze problému.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 10, s. 1073 - 1121, lit.  

 Doktrína margin of appreciation (francouzsky marge d'appréciation) jako nástroj 
Evropského soudu pro lidská práva k vymezování hranic volnosti států při 
implementaci závazků vyplývajících z Evropské úmluvy o lidských právech. 
Opodstatněnost doktríny, konzervativní a progresivní přístupy. Definice, účel a původ 
doktríny. Omezující klausule (principy legality a legitimity a podmínka nezbytnosti v 
demokratické společnosti. E. soud ji aplikuje zejména v rámci čl. 8 - 11 Úmluvy. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003196 - ANAL 037174 

HEIN, Oldřich 

Ochrana cti a dobré pověsti.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 8, s. 71 - 74.  

 Zneužívání práva svobody projevu. Právo na pravdivé informace a chráněná práva. 
Občanské a trestní právo v souvislosti s ochranou osobnosti, její cti a důstojnosti. 
Trestný čin pomluvy. Etika novinářství. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003207 - ANAL 037179 

MUSIL, Jan 

Přípravné trestní řízení - některé koncepční otázky.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2002, č. 4 /vyd. 2005/, s. 7 - 20, 1 schéma.  

 Přípravné řízení trestní prochází v posledních desetiletích velkými změnami, v nichž 
se odrážejí nové kriminálně politické koncepce. Mění se chápání role přípravného 
řízení, zdůrazňuje se jeho podpůrný charakter ve vztahu k soudnímu řízení a nově se 
mu přiznává i odklonná funkce (diversion). Sporná otázka nalezení kritéria pro 
odlišení předprocesní policejní činnosti od procesního přípravného řízení. Prolínání 
preventivního a represivního aspektu boje s kriminalitou, což se projevuje stíráním 
hranic mezi policejním a trestněprávním právem. Posílení role státního zastupitelství 
v přípravném řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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003290 - ANAL 037610 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Obojí práva jsou stejně významná, anebo zvolíme některý z beznadějných scénářů?.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 3, s. 177 - 181, lit. 2.  

 Stanoviska dvou německých autorů k problematice řešení konfliktu dvou 
ústavněprávních zájmů (práva na bezpečnost a ochrany osobních údajů) v souvislosti 
s nálezem Spolkového ústavního soudu. Ukazuje na aktuálnost problému v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003208 - ANAL 037180 

ŘÍHA, Jiří 

Změníme s novým trestním zákoníkem též systém znaků trestného činu? : 
Navrhovaný trestní zákoník z pohledu německého systému znaků trestného činu - 
srovnávací studie.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2002, č. 4 /vyd. 2005/, s. 21 - 57, 3 
schémata, 1 tab.  

 Význam návrhu nového trestního zákona. Současný český systém znaků trestného 
činu a německý systém pojetí trestného činu - klasický, neoklasický, finální, 
dualistický. Současná převažující pojetí. Úmyslný trestný čin spáchaný konáním: 
skutková podstata objektivní a subjektivní, objektivní podmínky trestnosti. 
Protiprávnost a její naplnění. Vina - schopnost viny, speciální znaky, osobní 
vyčíslitelnost činu. Nutná obrana, krajní nouze. Důvody vylučující trestnost. 
Nedbalostní delikt spáchaný konáním. Ostatní trestné činy. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003210 - ANAL 037182 

VANDUCHOVÁ, Marie 

O monismu a dualismu trestních sankcí.  

In: Acta Universitatis Carolinae. - 2002, č. 4 /vyd. 2005/, s. 73 - 92.  

 Úkolem trestněprávní sankce není jen represe, ale musí být způsobilá působit 
preventivně. K dosažení preventivních úkolů jsou v trestním právu využívány dva 
odlišné typy sankčních systémů: monistický a dualistický. Monistický systém je 
konstruován tak, že v něm jednotná sankce plní jak funkci tradičního trestu, tak i  
přebírá funkce preventivní, které jsou do jisté míry nezávislé na spáchaném trestném 
činu. Dualistický systém uplatňuje paralelně dvě koleje sankcí - tresty a 
zabezpečovací (v české právní úpravě ochranná) opatření. Vývoj obou systémů a 
jejich uplatňování. Diskuse o jejich výhodách a nevýhodách. Situace v ČR, diskuse o 
vhodnosti těchto systémů a návrh nového trestního zákoníku. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 

003236 - ANAL 034363 

HAVLÍK, Karel 

Zulligerův test při výběru osob pro exponované profese.  

In: Psychologie dnes. - 11, 2005, č. 9, s. 31 - 32.  

 Pojednání o Zulligerově testu, zejména jeho dia-formě, který se osvědčuje při 
individuálním a skupinovém vyšetřování zájemců o exponované profese. Zkušenosti z  

 

výzkumu.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003234 - ANAL 034362 

KOLMAN, Luděk - CHAMOUTOVÁ, Hana 

Psychoterapeutické postupy ve výcviku manažerů.  

In: Psychologie dnes. - 11, 2005, č. 9, s. 28 - 30.  

 Profesní příprava a výcvik manažerů, který je nezbytnou součástí profesního 
vzdělávání. Co je výcvik, 3 typy jeho pojetí. T-groups (výcvikové skupiny) a výcvik 
vnímavosti.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003247 - ANAL 037577 

PAUKERTOVÁ, Jana - DUFEK, Zdeněk 

Lidská práva a výchova k nim.  

In: České vezeňství. - 12, 2004, č. 4, s. 30 - 31.  

Akce: Opční protokol k Úmluvě proti mučení [konference]. Praha (ČR), 09.02.2004- 
0.02.2004.  

 Program konference. Pravidelné kontakty ve vazební věznici a věznici. Program 
celoživotního vzdělávání pracovníků. Program zahrnuje různě náročné výukové, 
výcvikové a sebevzdělávací celky. Výukové programy. Zásady profesní etiky. Institut 
vzdělávání Vězeňské služby ČR. Celoživotní vzdělávání. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003252 - ANAL 037582 

ŠKOPEC, Jaromír 

Využití metody SPARO v penitenciární praxi.  

In: České vězeňství. - 12, 2004, č. 6, s. 18 - 20, 1 tab.  
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Odlišnosti mezi různými skupinami pachatelů. Významné znaky, typické pro 
pachatele násilné trestné činnosti a vrahy. Definování některých významných znaků, 
typických pro pachatele násilné trestné činnosti a vrahy. Některé praktické poznatky 
získané metodou SPARO. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003269 - ANAL 037597 

ŠKOPEC, Jaromír - BAJCURA, Lubomír 

Osobnostní profil uchazečů o práci ve vězeňské službě.  

In: České vězeňství. - 13, 2005, č. 3, s. 16 - 17, 1 obr.  

 Postup při posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů o přijetí do služebního nebo 
pracovního poměru k Vězeňské službě ČR. Činnost psychologa při posuzování 
osobnostní způsobilosti výše uvedených osob. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

003205 - ANAL 034360 

HELEBRANT, Martin 

Pistole CZ 2075 RAMI P.  

In: Střelecký magazín. - 10, 2005, č. 10, s. 12 - 14, obr.  

 Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod představila na veletrhu IWA 2005 novou pistoli 
CZ 2075 RAMI P. Její tělo je vyrobeno z plastu a písmeno P v označení modelu 
znamená slovo plast. Vlastnosti a technické údaje pistole.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003295 - ANAL 034365 

KLOZÍK, Pavel 

Pistole Kahr.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 10, s. 12 - 14, obr.  

 Přehled a test dalších variant pistolí Kahr, vyráběných v USA a zařazených do 
výzbroje policejních sborů USA. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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003227 - ANAL 037560 

Laserová střelnice.  

In: Hlásí se policie. - 9, 2005, č. 5, s. 16, 5 obr.  

 Základní technické parametry laserové střelnice TOS RIVAL. Snímač zásahu. 
Terčová plocha. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003294 - ANAL 034364 

LIŠKA, Přemysl - KLOZÍK, Pavel 

Cobra Patriot.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 10, s. 6 - 8, foto.  

 Popis a technické údaje americké kompaktní pistole Cobra Patriot v dospělé ráži 45 
ACP. Výsledky střeleckého testu.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003296 - ANAL 035667 

RŮŽIČKA, Bedřich 

O kumulaci, část 1..  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 9, s. 26 - 27, 6 obr., 1 tab..  

 Soustředěný účinek výbuchu neboli kumulace. Jak vzniká, jak působí, jak probíhá. 
Historie zkoumání kumulace. Pokračování příště.  

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

003297 - ANAL 035667 

RŮŽIČKA, Bedřich 

O kumulaci, část 2..  

In: Střelecký magazín. - 9,2004, č. 10, s. 26 - 27, 4 obr. 1 graf, 2 tab.  

 Pokračování z č. 9/2004. Pravidla konstrukce výbušných prostředků s kumulativním 
účinkem. Ochrana proti výbušným prostředkům. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

003277 - ANAL 037245 

Weapons & Accessories Showcase [Ukázka zbraní a příslušenství k nim]. 

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 8, s. 58 - 63, 15 obr. 

 Výběr z nových zbraní, příslušenství zbraní, střeliva a výzbroje, dostupných na trhu. 
Vyobrazení a stručná charakteristika 15 produktů. Mj. puškového tritiového 
zaměřovače AccuPoint s automatickým přisvětlením záměrného bodu, držáku  
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zásobníku TMC M16/AR15 pro AK47, soupravy nočních mířidel AmeriGlo pro 
pistole Glock a elektronických sluchátek Targo Trap se zesílením slyšitelnosti okolní 
hlasové komunikace při potlačení hluků výstřelů apod. rušivých vlivů. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

003014 - ANAL 037451 

CAFOUREK, Svatopluk 

Hodnocení efektivity městských kamerových dohlížecích systémů.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 4, s. 8 - 15, 2 grafy, 8 obr., 7 tab.  

 Městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS). Předpoklady dosažení efektivní 
výstavby a provozování MKDS. Hodnocení efektivity výstavby a provozování 
MKDS. Hodnocení systému. Hodnocení prvků. Technické podmínky. Fotografická 
pasportizace. Vybavení kamerového stanoviště. Zařízení pro přenos řídících novelů a 
zpětných hlášení z kamerových míst. Zařízení pro přenos obrazu. Další požadavky 
vybavení. Cena. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003218 - ANAL 037234 

FURNELL, Steven 

Why users cannot use security [Proč se nevyužívá bezpečnostní instalace].  

In: Computers and Security. - 24, 2005, č. 4, s. 274 - 279, 3 obr., lit. 8.  

 K ochraně informací a zabezpečení dat u koncových uživatelů počítačových sítí. 
Obecně o problematice a podrobněji k Microsoft Word. Nabídka možností výběru 
stupňů bezpečnosti ve 3 základních verzích. Rozhraní. Využitelnost nabídek, 
kódování. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003221 - ANAL 037235 

JIANG, Wenbao - SONG, Hua - DAI, Yiqi 

Real-time intrusion detection for high-speed networks [Detekce ve 
vysokorychlostních počítačových sítích v reálném čase].  

In: Computers and Security. - 24, 2005, č. 4, s. 287 - 294, 4 obr., 1 tab., lit. 9.  

 Problémy detekčních systémů (NIDSs) v hustém provozu na síti. Prezentace 
vyhledávacího systému pro vysokorychlostní sítě HPMonitor při rychlostech v řádech 
až 10 Gb za sekundu. Architektura HPMonitor a uplatnění algoritmu DLLF a SMA. 

GBR - eng: PA: bv/2005  
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003214 - ANAL 037230 

KARABACAK, Bilge - SOGUKPINAR, Ibrahim 

ISRAM: information security risk analysis method [Metoda analýzy rizik informační 
bezpečnosti ISRAM].  

In: Computers and Security. - 24, 2005, č. 2, s. 147 - 159, 2 obr., 11 tab., lit. 22.  

 I vzhledem k rozvoji technologií a informačního prostředí je nezbytné periodicky 
kontrolovat bezpečnost a rizika bezpečnosti informačních systémů. Podrobně k nové 
analytické metodě informační bezpečnosti a rizik ISRAM (Information Security Risk 
Analysis).  

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003216 - ANAL 037232 

KARYDA, Maria - KIOUNTOUZIS, Evangelos - KOKOLAKIS, Spyros 

Information systems security policies: a conceptual perspective [Koncepční 
perspektiva rozvoje bezpečnosti informačních systémů ].  

In: Computers and Security. - 24, 2005, č. 3, s. 246 - 260, 4 obr., 4 tab., lit. 33.  

 Problematika ochrany bezpečnostních systémů organizací. K procesu formování, 
zavádění a realizace bezpečnostní politiky na příkladu 2 různých organizací. 
Dynamika bezpečnosti a ochrany systémů a aplikace nových faktorů bezpečnosti a 
rizik. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003013 - ANAL 037450 

KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 

Městské kamerové dohlížecí systémy.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 4, s. 16 - 21, 13 obr.  

 Základní principy provozu MKDS. Využívání MKDS ze strany Policie ČR a ze 
strany obecní policie. Příklad směrnice kamerového systému ve "Velké Lhotě" - Čl. 1 
- 7. Legislativa a normy. Zkušenosti z provozu kamer ve městech. Poradní sbor pro 
situační prevenci kriminality MV. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003291 - ANAL 037611 

PŘIBYL, Tomáš 

Příběh opravdového voyeura. 

In: PC World Security. - 2005, č. 3, s. 47, 1 obr.  

 Obrana a ochrana domácího počítače proti útoku. Několik příkladů "internetového 
šmírování". 
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003223 - ANAL 037238 

QING, Sihan - WEN, Weiping 

A survey and trends on Internet worms [Přehled a trendy napadání internetu 
počítačovými viry].  

In: Computers and Security. - 24, 2005, č. 4, s. 334 - 346, 6 obr., 1 tab., lit. 51.  

 Stručný přehled počítačových virů. K jejich funkční struktuře a mechanismům 
napadání. Detekce napadení a možnosti ochrany. Systémy GrIDS, PLD, HoneyPot, aj. 
Americký projekt střediska CCDC. Výzkumné trendy; technologie a opatření. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003010 - ANAL 037447 

RYBÁŘ, Pavel 

Sprinklerová zařízení - zajištění trvalé provozuschopnosti podle předpisů.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 4, s. 40 - 42, 4 obr., 1 tab.  

 Pokračování z minulého čísla. Významný přínos sprinklerových zařízení pro aktivní 
principiální požadavky stanovit v právních předpisech, aby se staly závaznými a 
účinně kontrolovatelnými. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Průběžné prohlídky a 
údržba zařízení. Znovuzavedení sprinklerového zařízení do činnosti po hašení. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003215 - ANAL 037231 

SCHULTZ, Eugene 

Security dilemmas with Microsoft's Internet Explorer [Problematika bezpečnosti 
Internet Explorer fy Microsoft].  

In: Computers and Security. - 24, 2005, č. 3, s. 175 - 176.  

 Příspěvek hlavního vydavatele časopisu. Mj. vychází z výsledků laboratoří univerzity 
v Berkeley, Kalifornie, USA. Bezpečnostní rizika v sítích (Web) a v proniknutí do 
operačních systémů produkovaných fy Microsoft. Univerzalita provozovaných 
systémů zvyšuje rizika. Aktivity fy pro větší bezpečnost. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003217 - ANAL 037233 

SCHULTZ, Eugene 

Personal informational compromises: It is time for the U.S. Government to wake up 
[Ochrana osobních dat. Americká vláda by měla zjednat nápravu]. 

In: Computers and Security. - 24, 2005, č. 4, s. 261 - 262.  
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Příspěvek k nedostatkům v legislativě USA v oblasti ochrany a sankcionování úniku 
osobních dat v počítačovém provozu. Příklady úniku dat a kompromisních řešení 
(zákon SB 1386 státu Kalifornie). Zmínka o direktivě EU na ochranu dat a německém 
Datenschutz, které zahrnují sankce. Další informace i v následujícím článku (od s. 
263).  

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003259 - ANAL 037235 

SCHULTZ, Eugene 

Security views [K bezpečnosti v oblasti výpočetní techniky].  

In: Computers and Security. - 24, 2005, č. 5, s. 349 - 358.  

 Vyjádření hlavního vydavatele k bezpečnosti, potírání počítačové kriminality a 
opatřením a možnostem zajištění bezpečnosti při provozování prostředků výpočetní 
techniky. Některé z případů zneužívání těchto elektronických systémů a jejich 
dořešení včetně postihu pachatelů. Zvyšování bezpečnosti kreditních karet 
MasterCard International a Visa USA. K technickým, legislativním a organizačním 
opatřením zvyšování počítačové bezpečnosti různých systémů. Mj. plánovaný dvojitý 
systém jištění v britských bankách. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003020 - ANAL 037457 

TOMS, Ladislav 

Mechanické zábranné systémy. Soumrak cylindrické vložky - že by? : 36. část. 

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 4, s. 36 - 39, 10 obr.  

 Vývoj bezpečnosti cylindrických složek proti jejich překonávání násilnými, ale i 
nenásilnými metodami. Dvě skupiny k překonávání zámků. Progresivní 
mechatronika. Přehled některých zámků.  

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003213 - ANAL 037229 

TSIAKIS, Theodosios - STHEPHANIDES, George 

The concept of security and trust in electronic payments [Koncepce bezpečnosti a 
spolehlivosti elektronických plateb].  

In: Computers ande security. - 24, 2005, č. 1, s. 10 - 15, lit. 14.  
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 Rizika elektronických plateb a mechanismy spolehlivé ochrany a snížení rizik. 
Podmínky pro zajištění bezpečnosti plateb v elektronickém prostředí. Ověřování 
správnosti toku financí a kryptografické metody. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

003127 - ANAL 037551 

CHALUPA, Jiří 

Maltská republika.  

In: 112. - 4, 2005, č. 9, s. 23, 2 obr.  

 Charakteristika Maltské republiky. Forma vlády. Úkoly civilní ochrany. Složky 
civilní ochrany. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003126 - ANAL 037550 

HANUŠKA, Zdeněk 

Novela vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.  

In: 112. - 4, 2005, č. 9, s. 16 - 17, 1 tab.  

 Pokračování z minulého čísla. Vybavení jednotek požární ochrany. Odborná 
příprava. Výstroj zaměstnanců HZS ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003125 - ANAL 037549 

KAISER, Rudolf 

Mezinárodní odborný seminář k vyšetřování příčin vzniku požárů.  

In: 112. - 4, 2005, č. 9, s. 8 - 9, 3 obr.  

Akce: Metody vyšetřování požárů a poznatky z požárů a jiných relativních událostí 
[seminář]. Reving (ŠVÉDSKO) 

 V červnu 2005 se ve švédském Revinge uskutečnil seminář na téma: "Metody  
vyšetřování požárů a poznatky z požárů a jiných relativních událostí". Cíl semináře.  
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Praktická cvičení: Způsob vyšetřování šesti modelových požárů včetně výsledků. 
Některé příspěvky semináře.  

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003122 - ANAL 037546 

KYSELA, Jan - BŘEZÁK, Filip - HERCÍK, Jiří 

Náročný zásah na hořící skládce.  

In: 112. - 4, 2005, č. 9, s. 4 - 5, 3 obr.  

 Případ požáru skládky komunálního odpadu v Trešimicích. Průběh zásahu. Nasazení 
těžké techniky. Ohrožení životního prostředí. Likvidace požáru. Zhodnocení zásahu a  

 

negativní jevy. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003123 - ANAL 037547 

ZACHARIÁŠ, Jiří - KOŠŤÁLEK, Jiří 

Požár hal na chov drůbeže.  

In: 112. - 4, 2005, č. 9, s. 6, 1 obr.  

 Případ požáru dvou hal na chov drůbeže v areálu bývalého Zemědělského družstva v 
okrese Beroun. Popis objektu. Průběh zásahu. Lokalizace a likvidace požáru. Příčina 
vzniku požáru. Specifika zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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