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ALKOHOL, DROGY 
 

003311 - ANAL 035690 

CSÉMY, Ladislav - HRACHOVINOVÁ, Tamara - KRCH, David F. 

Alkohol a jiné drogy ve vysokoškolské populaci : rozsah, kontext, rizika.  

In: Adiktologie. - 4, 2004, č. 2, s. 124 - 135, 26 lit., 8 tab.  

 Dotazníkový průzkum pražských vysokoškoláků. Průzkum se týkal užívání alkoholu, 
kouření a jiných drog. Metody, výsledky, závěry. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

003374 - ANAL 037812 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 

Krátká intervence pro problémy působené alkoholem.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, září, s. 39 - 42. 

Růst spotřeby alkoholu v ČR a tzv. krátká intervence, která je efektivní, ale je nutné, 
aby ji prováděli nejen zdravotníci, ale i pracovníci jiných oborů. Stručný popis 
technik krátké intervence, prostředí, kde se může krátká intervence provádět a kde se 
provádí. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003309 - ANAL 035689 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav - ZIMA, T. 

Škodlivé účinky marihuany s odstupem několika let.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 100, 2004, č. 7, s. 449 - 451, 14 lit.  

 Shrnutí studie o škodlivých účincích marihuany. Bezprostřední účinky, dlouhodobé 
účinky. Možné škodlivé účinky. Rizikové skupiny. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

003387 - ANAL 037816 

PRAGEN, Mirka - VOSTÁRKOVÁ, Jitka 

Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky : Česká protidrogová politika 
jako součást globálního a evropského prostoru.  

In: Zaostřeno na drogy. - 3, 2005, č. 4, s. 1 - 12, 3 obr., webové adr.  

 Počátky mezinárodní spolupráce v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek 
a její vývoj. Úloha OSN, její orgány a mechanismy zaměřené na kontrolu narkotik.  
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Další mezinárodní organizace a skupiny zabývající se drogovým problémem. EU a 
její protidrogová politika. Rada Evropy. Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce v 
oblasti protidrogové politiky. Úkoly vlády a jednotlivých ministerstev. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003327 - ANAL 035698 

SHAHPESANDY, H. 

Aktuálne názory na zneužívanie a závislosť od alkoholu v starobe.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 101, 2005, č. 1, s. 40 - 47, 71 lit.  

 Zvláštnosti alkoholismu ve starobě. Epidemiologie závislosti na alkoholu ve stáří. 
Rizikové faktory, komplikace, průběh, diagnostika a léčba alkoholismu ve starobě. 

CZ - sla: PA: bš/2005 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

003331 - ANAL 035701 

CLEEF, Carol R. van 

Does the Punishment Fit the Crime? [Zasahují tresty zločin?].  

In: Journal of Financial Crime. - 12, 2004, č. 1, s. 56 - 65.  

 Americké programy prevence a odhalování finanční kriminality. Praní špinavých 
peněz - programy proti. Bankovní tajemství - The Bank Secrecy Act. Tresty. 
Regulace Bank. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

003326 - ANAL 035697 

COONEY, Mark 

The Privatization of Violence [Privatizace násilí].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 4, s. 1377 - 1406, 2 tab., 2 grafy, lit. s. 1399 - 1406.  

 Článek se zabývá trendem poklesu zločinu v západních společnostech. Kolektivní a 
neintimní formy zločinu klesají znatelně. Násilí se častěji odehrává v soukromí. 
Článek zmiňuje teorii managementu konfliktů od Donalda Blacka i teorii Norberta 
Eliase o poklesu násilí. 

USA - eng: PA: bš/2005 
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003324 - ANAL 035695 

DINGLEY, James 

World Trends in Terrorism [Světové trendy v oblasti terorismu].  

In: Intersec. - 14, 2004, č. 5, s. 155 - 157, 6 obr.  

 Jaké jsou trendy v oblasti terorismu? Stoupá náboženský terorismus, narůstá 
kooperace mezi teroristickými skupinami a spojení mezi terorismem a organizovanou 
kriminalitou. Autor se snaží charakterizovat měnící se tvář současného terorismu. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

003325 - ANAL 035696 

GREENBERG, David F. 

Long-Term Trends in Crimes of Violence (coment on Cooney, 2003) [Dlouhodobé 
trendy v násilné kriminalitě (komentář ke Clooney, 2003)]. 

In: Criminology. - 41, 2003, č. 4, s. 1407 - 1418, lit. s. 1414 - 1418.  

 Empirické a teoretické analýzy trendů v oblasti násilné kriminality a diskuse k 
tomuto tématu. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

003330 - ANAL 035700 

ILETT, Nicholas 

The European Anti-Fraud Office (OLAF) [Evropská komise proti podvodům ].  

In: Journal of Financial Crime. - 12, 2004, č. 2, s. 120 - 122.  

 OLAF byla zřízena v roce 1999, jako instituce mající za cíl ochranu financí 
Evropského společenství a ochranu zájmů EU - boj s podvody, korupcí, zajištění 
transparentnosti a efektivnosti fungování evropských institucí. Slouží tato instituce k 
ochraně rozpočtu EU? 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

003308 - ANAL 035688 

KOCOURKOVÁ, J. - SCHMIDTOVÁ, J. 

Specifické aspekty sexuálního zneužívání dětí.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 100, 2004, č. 7, s. 445 - 448, 8 lit.  

 Sexuální zneužívání vlastním rodičem představuje traumatizující zkušenost, která 
negativně ovlivňuje vývoj osobnosti dítěte. Traumatické aspekty nespočívají jen v 
násilném a bolestivém chování zneužívající osoby, ale i ve stimulujícím chování, 
které může být dítěti velmi příjemné. 

CZ - cze: PA: bš/2005 
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003337 - ANAL 037613 

KURY, Helmut - ZAPLETAL, Josef 

K otázce stigmatizace rodinných příslušníků vězňů.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 3, s. 197 - 208, 2 grafy, 3 tab., lit. 10.  

 Problematika rolí rodinných příslušníků osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve 
vztahu k resocializaci těchto pachatelů a především jejich stigmatizací. Výsledky a 
metoda výzkumu, který shledal výrazně nejpříznivější prvky v hodnocení ženy, jejíž 
muž je uvězněn, oproti srovnatelnému životnímu běhu ženy, u níž tento moment dán 
nebyl. Diskuse výsledků a závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003332 - ANAL 035702 

LETSIKA, Qhalehang 

Creating a Corruption-Free Zone through Legislative Instruments : Some Reflections 
on Lesotho [Vytváření bezkorupční zóny pomocí legislativy : pár postřehů z Lesota].  

In: Journal of Financial Crime. - 12, 2004, č. 2, s. 185 - 191.  

 Právní nástroje pro boj s korupcí v Lesotu. Institucionální rámec boje s korupcí. Je 
bezkorupční prostředí mýtem nebo realitou? Efektivita boje, prevence korupce již 
během vzdělávání, tresty. Budoucí perspektivy. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

003334 - ANAL 037261 

LOWENSTEIN, L.F. 

Domestic Violence Recent Research (2004-2005) Part I: Incidence, Types and Causes 
[Domácí násilí, výzkum z let 2004 a 2005. Část 1. - výskyt, druhy a případy].  

In: Police Journal. - 78, 2005, č. 2, s. 147 - 157, lit. 37.  

 Domácí násilí, jeho výskyt, příčiny a počátky, motivy pachatelů, oběti (zpravidla 
ženy). Případy domácího násilí, násilí jako důsledek osobních problémů 
(alkoholismus, partnerské vztahy a sexualita, chudoba, psychika). Další aspekty. 
Příspěvek má další pokračování v příštích číslech. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003336 - ANAL 037612 

MOULISOVÁ, Marcela 

Motivace k páchání trestné činnosti ve světle teorie racionální volby 

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 3, s. 182 - 196, lit. 14.  

 Testování kriminologické teorie racionální volby. Na vzorku 430 osob, byla 
testována specifická podoba, která staví na racionálním vážení výhod a nevýhod 
kriminálního jednání. Stranu výhod zastupovala odstupňovaná motivace, stranu  
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nevýhod pak odstupňované překážky a odstupňované riziko odhalení. Výsledky 
výzkumu. Diskuse a závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003301 - ANAL 035681 

PIQUERO, Alex R. - GOMEZ-SMITH, Zenta - LANGTON, Lynn 

Discerning Unfairness Where Others May Not : Low Self-Control and Unfair 
Sanction Perceptions [Pociťování nespravedlnosti tam, kde ostatní nepociťují : Nízká 
sebekontrola a pocity nespravedlivého trestu].  

In: Criminology. - 42, 2004, č. 3, s. 699 - 733, 5 tab., 50 lit.  

 Vnímání spravedlivosti nebo nespravedlivosti trestu. Které faktory toto vnímání 
ovlivňují. Autoři článku provedli studii, do jaké míry souvisí toto vnímání se stupněm 
sebekontroly jedince (dle Gottfredson-Hirschova modelu). Autoři zjistili, že lidé 
s nízkým stupněm sebekontroly vnímají častěji tresty jako nespravedlivé a toto 
vnímání u nich vyvolává vztek. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

003328 - ANAL 035699 

POGARSKY, Greg 

Projected offending and contemporaneous rule-violation : implications for heterotipic 
continuity [Pravděpodobné přestupky a porušení pravidel páchané v současnosti : 
doporučení pro heterotipické souvislosti.].  

In: Criminology. - 42, 2004, č. 1, s. 111 - 135, lit. s. 127 - 135, 1 příloha.  

 Studie integruje dvě metodologie průzkum a experiment s cílem zjistit vztah mezi 
pravděpodobnými a současnými přestupky. Zjištění, že pravděpodobnost, že 
hypoteticky bude člověk řídit opilý koresponduje s tím, zda během experimentu 
podváděl.  

USA - eng: PA: bš/2005 

 

003335 - ANAL 037262 

RATCLIFFE, Jerry H. 

The Hotspot Matrix: A Framework for the Spatio-Temporal Targeting of Crime 
Reduction [Matrice míst vysoké kriminality jako prostorový a časový rámec pro 
snižování kriminality].  

In: Police Practice and Research. - 5, 2004, č. 1, s. 5 - 23, 6 obr., lit. 70.  

 Metoda zjišťování míst výrazně vysoké kriminality, jejich sledování a analýza příčin 
výrazně napomáhá úsilí o redukci všeobecné kriminality. Ukázka metod zjišťování, 
analýzy, sledování a likvidace takovýchto ohnisek kriminality. Příklady podchycení 
druhů, míst a denní doby vysoké kriminality. Přínosy pro policejní strategii a  
management. 
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003322 - ANAL 035693 

ROBERTS, Aki - LAFREE, Gary 

Explaining Japan`s postwar violent crime trends [Analýza japonských poválečných 
trendů v násilné trestné činnosti].  

In: Criminology. - 42, 2004, č. 1, s. 179 - 209, lit. s. 202 - 209.  

 Japonsko je tradičně zemí s nízkým počtem násilných trestných činů. Vysvětlení 
tohoto jevu jsou v kultuře, v míře sociální kontroly a v nízké míře ekonomického 
stresu. Článek popisuje národní analýzu (1951 - 2000), která měla za cíl zjistit 
poválečný vývoj násilné trestné činnosti v Japonsku. 

USA - eng: bš/2005 

 

003475 - ANAL 037669 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Posuzování agresivního potenciálu vyhrožujícího pachatele.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 4, s. 28 - 32, lit. 6.  

 Způsoby, kdy jsou pachatelé skryti v anonymitě, a mohou tak své vyhlédnuté 
(záměrně nebo i jen náhodně) oběti v bezpečí sledovat nebo mít i radost z pocitu toho, 
že náhodně vybraná oběť žije, i když třeba jen krátkou dobu, ve strachu a nejistotě. 
Delikty spjaté s posouzením vážnosti hrozby. Psychologické přístupy k predikci 
násilného chování. Posouzení zranitelnosti oběti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003445 - ANAL 037648 

KOPIC, Jaroslav 

La Strada - jedna z cest na pomoc obchodovaným osobám.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 10, příloha.  

 Situace v oblasti obchodování s lidmi v ČR. Soubor indikátorů, ze kterých lze 
usuzovat, že se jedná o obchod s lidmi. Sociální služby nevládní organizace La 
Strada. Činnost La Strady. Prevence obchodu se ženami v minulém období. 
Spolupráce La Strady. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003364 - ANAL 037619 

OSMANČÍK, Otakar 

Učebnice kriminologie a sociální prevence.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 3, s. 251.  

Rec. na : Kriminologie a prevence kriminality [učebnice] / Ivana Zoubková. - Praha, 
2004. - 145 s. // ISBN 80/86795/05/05. 
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Kriminologie a prevence kriminality [učebnice] / Marcela Moulisová. - Praha, 2004. - 
145 s.. 

 Tato učebnice je základní učebnicí studentů denního a dálkového studia Soukromé 
veřejnoprávní akademie a VOŠ v Praze. Učebnice je přehledně utříděná. Jsou zde 
srozumitelně a stručně vyloženy poznatky a informace týkající se základů 
kriminologie a kontroly kriminality především prevence. Je zdůrazněná neoddělitelná 
genetická souvislost a vzájemná závislost obou tématik. Učebnice obsahuje čtyři 
kapitoly nazvané: Kriminologie - věda o kriminalitě, Kontrola kriminality, 
Preventivní strategie kontroly kriminality a vybrané kapitoly kontroly kriminality. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003340 - ANAL 037614 

PACHMANN, Aleš 

Policejní korupce v členských a kandidátských státech Evropské unie.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 3, s. 209 - 219, 2 grafy, 2 tab., lit. 5.  

 Policejní korupce v jednotlivých státech EU je překážkou v boji s kriminalitou, 
ustanovuje nerovnost, podkopává autoritu státu a může mít ekonomické dopady. 
Informace o trestné činnosti policistů z oficiálních zdrojů. Vývoj trestné činnosti 
policistů ČR v letech 1996 až 2004 podle policistů - pachatelů, objasněných trestných 
činů a podle věku. Vnitřní výzkumy korupční situace v policii. Projekt "Profesní 
integrita". Výzkum "Policista severočeského regionu". Průzkumy podnikatelského 
prostředí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003441 - ANAL 037646 

SCHMEIDLER, Karel 

Životní prostředí města a sociální patologie.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 10, příloha.  

 Prevence sociální patologie je v zahraničí značně diskutovanou oblastí, kde lze 
aplikovat znalost sociálních aspektů architektury v praktické činnosti. Týká se to 
především různých forem deviantního chování, prostituce, kriminality. Principiální 
příčiny kriminality. Vliv města na četnost patologií je viděn ve dvou stránkách 
působení - fyzikální a společenské. Vztah prostředí a sociální patologie. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003442 - ANAL 037647 

SCHMEIDLER, Karel 

Vytváření určité životní prostředí predispozice ke kriminálnímu jednání? Soudobá 
urbanistická tvorba rozšiřuje své působení.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 10, příloha.  
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Teorie kriminality ve městech v rámci subkultur. Tři subkultury: Konfliktní, 
rezignující, kriminální. Subkultura násilí a subkultura chudoby. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003376 - ANAL 037813 

Studie IDC o stavu softwarového pirátství.Zprac.: Jan Hlaváč.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, září, s. 45 - 46. 

Výroční studie IDC pro Mezinárodní sdružení výrobců softwaru o stavu softwarového 
pirátství ve světě. Nárůst softwarového pirátství v ČR a důvody tohoto nárůstu. 
Celková míra softwarového pirátství v EU a prognóza vývoje. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

 

KRIMINALISTIKA,  SOUDNÍ VĚDY 
 

003475 - ANAL 037669 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Posuzování agresivního potenciálu vyhrožujícího pachatele.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 4, s. 28 - 32, lit. 6.  

 Způsoby, kdy jsou pachatelé skryti v anonymitě, a mohou tak své vyhlédnuté 
(záměrně nebo i jen náhodně) oběti v bezpečí sledovat nebo mít i radost z pocitu toho, 
že náhodně vybraná oběť žije, i když třeba jen krátkou dobu, ve strachu a nejistotě. 
Delikty spjaté s posouzením vážnosti hrozby. Psychologické přístupy k predikci 
násilného chování. Posouzení zranitelnosti oběti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003468 - ANAL 037666 

KOROUS, Václav - PANGL, Jaroslav - MRÁZEK, Martin 

Ztotožnění neznámého kosterního nálezu.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 4, s. 9 - 13, 11 obr.  

 Nález kostí, lidské lebky a zbytků oblečení v Národním parku Šumava. Ohledání 
místa nálezu. Na místo nálezu byl povolán soudní znalec z oboru soudního lékařství. 
Pitva kosterních nálezů. Znalecký posudek soudního lékaře. Výsledky policejních 
odborníků z Kriminalistického ústavu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003362 - ANAL 037618 

METEŇKO, Jozef 

Vzťah kriminalistiky k policejným vedám z hľadiska ich predmetu a metód.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 3, s. 243 - 250, lit. 25.  

 Význam a aktuální problémy symbiotického vztahu kriminalistiky a policejních věd. 
Kriminalistické stopy - objekt kriminalistického zkoumání. Kriminalistické metody a 
metody policejních věd. Systém kriminalistiky a systém policejních věd. Shrnutí, 
diskuse a závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2005 

 

003344 - ANAL 037616 

PADYŠÁK, Pavel - SUCHÁNEK, Jaroslav 

K některým sporným otázkám "přidaných" identifikačních znaků.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 3, s. 230 - 235, lit. 8.  

 Příspěvek se snaží iniciovat diskusi k otázce "přidaných" identifikačních znaků v 
oblasti synteticky připravené DNA a "čipování osob" jako prostředku individuální 
identifikace naznačuje možný způsob řešení, legislativní, morální a etické aspekty 
aplikace i jejich možné dopady na individuální identifikaci osoby v kriminalistické 
praktické činnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003366 - ANAL 037620 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Nová učebnice kriminalistické taktiky.  

In: Kriminalistika). - 38, 2005, č. 3, s. 253.  

Rec. na : Kriminalistická taktika pro policisty [učebnice] / Miroslav Němec. - Praha. - 
328 s.. 

 Učebnice kriminalistické taktiky ČR pro vysokoškolské studenty. Mimo tradiční 
témata řadí autor do systému kriminalistické taktiky také kriminalisticko-taktické 
aspekty komunikace policistů s veřejností, operativně pátrací prostředky a taktiku 
jejich využití, taktiku zadržení, taktiku prohlídek a klade větší důraz na význam 
kriminalistické informatiky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

003369 - ANAL 037808 

BEZDĚK, Pavel 

Projekt "Podpora posílení prevence a metody community policing v práci Policie 
České republiky".  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, září, s. 7 - 9.  

Navázání na projekt Zavádění modelu EFQM do Policie ČR. Policejní služba jako 
služba orientovaná na potřeby občanů. Charakteristika projektu Podpory posílení 
prevence a jeho cíle.  

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003317 - ANAL 037256 

GARRETT, Ronnie 

Capturing what's lost in translation [Podchycení ztrát informací při jazykovém 
překládání].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 8, s. 130 - 135, 2 obr 

 Potíže americké policie při komunikaci s občanem USA nebo cizincem hovořícím 
jinak než anglicky. Technologie příručních překladačů základních běžných pokynů 
policisty a frází pro dorozumění v angličtině a dalších jazycích. Podrobněji k 
dlaňovým překladačům SpeechGuard PD-4 fy Extaco a Phraselator fy VoxTec, který 
byl původně vyvíjen pro armádu. Nejvíce frekventovaná je translace přes španělštinu, 
ruštinu a standardní hovorovou čínštinu. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

003321 - ANAL 037260 

JOHNSON, Richard R. 

Minimum Requirements for Police Chiefs in the USA [Minimální požadavky na 
funkci ředitele městské policie v USA].  

In: Police Journal. - 78, 2005, č. 2, s. 103 - 118, 3 tab., lit. 19.  

 Obsahová analýza profesní úrovně u 162 ředitelů městské policie v USA. Systém 
výběru do funkce šéfa policie. Specifika americké městské policie, struktura. Přehledy 
a rozbory výsledků.  

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003427 - ANAL 037641 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

Otázky pro ... PhDr. Geraldinu Palovčíkovou, CSc., koordinátorku agendy Rovné 
příležitosti pro muže a ženy.  
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In: Policista. - 11, 2005, č. 10, s. 6 - 7, 1 obr.  

 Problematika žen v ozbrojených složkách. Prosazování rovných příležitostí žen a 
mužů u policie. Podíl žen na celkové zaměstnanosti na MV, ve veřejné správě a u 
Policie ČR. Výzkumy ke zjištění podmínek mužů a žen na pracovištích. Diskriminace 
žen a mužů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003443 - ANAL 037266 

LINO, Paolo Rogério 

Police Education and Training in a Global Society: A Brazilian Overview [Policejní 
výcvik a vzdělávání v Brazílii. Globalizace].  

In: Police practice and Research. - 5, 2004, č. 2, s. 125 - 136, 1 tab., lit. 6.  

 Přehled policejního školství v Brazílii. Příslušné instituce. Ústavní uspořádání 
bezpečnostních složek a policie. Národní policejní akademie, další vzdělávací 
instituce a programy. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003430 - ANAL 037644 

MACKOVÁ, Ivana 

Policejní akademie v kontextu Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 10, s. 30 - 31, 4 obr.  

 Specifické postavení Policejní akademie. Studijní programy. Mezinárodní spolupráce 
PA ČR. Bakalářský a magisterský studijní program. Doktorský studijní program. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003390 - ANAL 037264 

MARENIN, Otwin 

Police Training for Democracy [Policejní výcvik v demokratické společnosti].  

In: Police Practice and Research. - 5, 2004, č. 2, s. 107 - 123, lit. 80.  

 Přístupy, podmínky a zásady přípravy příslušníků policie na službu v demokratické 
společnosti. Základní východiska a požadavky na vzdělávání a výcvik. K organizaci, 
struktuře, cílům a zaměření výcviku. Morální, etická a praktická příprava pro službu 
veřejnosti.  

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

 

 



 13

003368 - ANAL 037807 

PIDRMANOVÁ, Zuzana 

Problematika lidských práv, menšin a profesní etiky v policejní práci 

In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, září, s. 5 - 6.  

Projekt Zařazení lidských práv, respektu k menšinám a jejich ochrany a profesní etiky 
do profesní přípravy Policie ČR a práce české policie. Spolupráce s Nizozemských 
helsinským výborem. Výsledky projektu, vytýčení následných prací a základní 
doporučení. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003339 - ANAL 037263 

SHERNOCK, Stan 

The MJTF as a Type of Coordination Compatible with both the Police Consolidation 
and Community Policing Movements [MJTF jako typ programu kompatibility a 
spolupráce s programy konsolidace policie a spolupráce policie s veřejností].  

In: Police Practice and Research. - 5, 2004, č. 1, s. 67 - 85, 6 tab., lit. 24.  

 Účel, úkoly a složení komplexních jurisdikčních týmů MJTF jako součásti procesu 
konsolidace policie a posílení zásad programu těsnější spolupráce policie s veřejností 
COP. Zkušenosti s MJTF a s programy na tomto principu (CUSI, POP, DVRU). 
Přehledy a zhodnocení výsledků. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003466 - ANAL 037269 

STINCHCOMB, Jeanne B. 

Searching for Stress in All the Wrong Places: Combating Chronic Organizational 
Stressors in Policing [Pátrání po stresu na nepatřičných místech. Potírání faktorů 
organizačního policejního stresu].  

In: Police Practice and Research. - 5, 2004, č. 3, s. 259 - 277, lit. 81.  

 Hlavní stresující faktory na pracovištích policistů. Kromě stresujících situací při 
výkonu služby v terénu k výrazně zatěžujícím faktorům patří nadměrná administrativa 
a byrokratické řízení, tlak médií, apod. Stav chronického stresu a ohrožení zdraví, 
příčiny stresu a jejich účinky a trvání. Chronický organizační stres a jeho potírání. 
Proti stresová prevence. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003444 - ANAL 037267 

VEIC, Petar - MRAOVIC, Irena Cajner 

Police Training and Education: The Croatian Perspektive [Policejní výcvik a 
vzdělávání v Chorvatsku].  
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In: Police Practice and Research. - 5, 2004, č. 2, s. 137 - 147.  

 Příprava, výcvik a vzdělávání policistů v Chorvatsku. Systém přípravy, školy a 
policejní akademie. Výsledky reformy policejního školství a struktura výuky. Průběh 
a podmínky studia. Mezinárodní kontakty a spolupráce. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

003318 - ANAL 037257 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. 

Pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem.  

In: Práce a zaměstnání. - 11, 2005, č. 10, s. 2 - 11.  

 Specifika pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem, problematika praxe, 
vývojové trendy. Souvislosti s Úmluvou o právu rozhodném pro smluvní závazkové 
vztahy z r. 1980 (ČR k ní přistoupila v r. 2005). Vymezení této právní oblasti. 
Aplikace norem mezinárodního práva. Cizí práva na pracovněprávní vztah práce 
vykonávané v tuzemsku. K římské Úmluvě o právu rozhodném. Kritika, očekávaná 
rekodifikace pracovního práva a mezinárodní právo soukromé.  

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003319 - ANAL 037258 

BIČÁKOVÁ, Olga 

Postavení cizinců dlouhodobě žijících v České republice na trhu práce 

In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 10, s. 18 - 19.  

 Legislativa ČR a účast cizinců na tuzemském pracovním trhu. Základní práva 
zaměstnávání. Za cizince se nepovažují občané EU a jejich rodinní příslušníci. 
Podmínky pro zaměstnávání cizinců, povinnosti zaměstnavatele. Nástroje zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, které mají zabránit vykonávání nelegální práce. 
Sankce. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003365 - ANAL 037805 

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 

Nepřímý účinek rámcového rozhodnutí o postavení obětí v trestním řízení.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 9, s. 249 - 251.  

 Doktrína nepřímého účinku evropského práva se plně vztahuje na rámcová 
rozhodnutí přijatá v rámci hlavy 6 Smlouvy o EU. Přitom eurokonformní výklad 
nevede k zavedení nových úprav, nýbrž předpokládá, že již existují úpravy, u nichž je  
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v rámci toho, co vnitrostátní právo dovoluje, možný výklad vyhovující cíli rámcového 
rozhodnutí. I když povinnost eurokonformního výkladu nemůže sloužit jako základ 
pro výklad vnitrostátního práva contra legem, je možné na základě evropského práva 
vyžadovat účinnou právní ochranu, nejsou-li vnitrostátní předpisy orgány činnými v 
trestním řízení vykládány eurokonformním způsobem. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003375 - ANAL 034369 

JALČ, Adrián 

Priblíženie niektorých protikorupčných opatrení v podmienkach SR.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 9, s. 9 - 11, 2 tab.  

 Hlavní směry protikorupčních opatření v SR. Programy boje proti korupci. Pozitiva, 
která přinesl Národní program boje proti korupci z r. 2000. Tabulka uvádí procento 
občanů, kteří poskytli v letech 1997 - 2002 úplatek. Pozitivní hodnocení iniciativy 
Transparency International, která vytvořila tzv. "Protikorupční minimum". 15 
základních bodů, které toto minimum obsahuje. Závěrečná doporučení.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003363 - ANAL 037804 

KLEČKOVÁ, Renata 

Případ zacházení se zadrženými na Quatanamu.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 9, s. 237 - 242, lit. 9.  

 Teroristická hnutí mají nestátní charakter a tak z hlediska teorie subjektů 
mezinárodního práva je sporné, zda al-Káida je či není subjektem mezinárodního 
práva. Z toho vyplývá složitost problematiky právního postavení bojovníků Tálibánu 
a al-Káidy na americké vojenské základně Quantanamo v souvislosti s válkou proti 
terorismu. Možnosti aplikace mezinárodního humanitárního práva v souvislosti s 
bojem proti terorismu. Vztah humanitárního práva a lidských práv obecně. Pohled 
americké exekutivy a amerických soudů na nakládání se zadrženými na Quantanamu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003349 - ANAL 037192 

KOHOUTEK, Jiří 

K nové podobě úpadkového práva.  

In: Justiční aktuality. - 1, 2005, č. 1, s. 9 - 10, 2 grafy.  

 Pro úpadkové právo je charakteristický střet skupin s protikladnými zájmy (věřitelé - 
dlužníci) a nad nimi by měl být insolvenční soud s insolvenčním právem jako garant 
zákonnosti a zástupce státní moci. Nová úprava úpadkového práva a návrhy tzv. 
insolvenčního zákona. Některé nové instituty v oblasti insolvenčního práva - 
reorganizace, oddlužení, předběžné moratorium, samostatné řešení úpadků finančních 
institucí, insolvenční rejstřík. 
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003320 - ANAL 037259 

KOTTNAUER, Antonín 

Základní informace o zákonu o inspekci práce. 

In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 10, s. 11 - 18.  

 Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli byla součástí 
legislativy od r. 1970. Další vývoj a zákon o inspekci s plánovanou účinností od 
1.7.2005. Obsah právní úpravy, členění zákona, orgány inspekce a jejich působnost, 
příslušnost, povinnosti, sankční pravomoc a kontrolní postup. Povinnosti 
kontrolované osoby. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003358 - ANAL 037801 

KRÁL, Vladimír 

K novele zákona č. 137/201 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v 
souvislosti s trestním řízením.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 9, s. 251 - 252.  

 Cílem novely bylo především upravit oblast mezinárodní spolupráce při poskytování 
pomoci a ochrany osobám ohroženým v souvislosti s trestním řízením a doplnit 
kontrolní mechanismy, jejichž prostřednictvím si může Policie ČR ověřovat, zda 
chráněná osoba dodržuje dohodnuté podmínky ochrany, bezpečnosti a utajení jak 
chráněné osoby, tak i jejích ochránců. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003346 - ANAL 037189 

KUČERA, Viktor 

Udělování státního občanství - řádné zdůvodňování zamítavých rozhodnutí jako 
pojistka proti svévoli a garance přezkoumatelnosti.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 18, s. 663 - 667.  

 Rozhodování o udělení státního občanství je specifickým typem správního řízení a 
přísluší pouze státu samotnému. Ministerstvo vnitra musí v rozhodovací praxi 
zamítavé stanovisko řádně zdůvodnit. Podstata státního občanství. Podmínky pro jeho 
udělení. Odůvodňování rozhodnutí o neudělení státního občanství. Přezkum 
rozhodnutí o neudělení státního občanství. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003370 - ANAL 037809 

PEŠKOVÁ, Taťána 

O návrhu zákona na regulaci prostituce.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, září, s. 10 - 16. 
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Vývoj problematiky právní úpravy prostituce a současná situace. Rizika prostituci 
provázející - kriminální a zdravotní. Obsah návrhu zákona o regulaci prostituce jako 
podnikání. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003345 - ANAL 037188 

PETRLÍK, David 

Slučitelnost přezkumu rozhodnutí o předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru ES 
s komunitárním právem.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 18, s. 673 - 679.  

 Komunitární právo sice obecně připouští přezkum předkládacích rozhodnutí, ale 
vyšší soudy členských států nemají v rámci posuzování tohoto opravného prostředku 
volnost, pokud jde o odvolací, resp. dovolací důvody. V rámci přezkumu je totiž 
možné sankcionovat pouze porušení procesněprávních předpisů předkládajícím 
soudem. Za současného stavu českého právního řádu je otázkou, zda bude podle 
vnitrostátních procesních předpisů možnost opravných prostředků vůbec připuštěna, a 
eventuálně jaký rozsah přezkumu bude s ohledem na kritéria komunitárního práva 
připuštěn. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003359 - ANAL 037802 

PÚRY, František 

Vliv evropského práva na postih některých negativních jevů v podnikání.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 9, s. 221 - 228.  

 Evropské právo (komunitární i unijní) neobsahuje takové normy, které by byly přímo 
aplikovatelné na území členských států. Tento přímý vliv je uplatňován pouze 
prostřednictvím unijního práva upravujícího oblast policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech. Nepřímý vliv evropských norem na posuzování trestnosti určitých 
jednání se projeví v případě těch skutkových podstat trestných činů, které mají tzv. 
blanketní nebo odkazovací dispozice. Podrobný rozbor přímého a nepřímého vlivu 
evropského práva na trestní právo hmotné. Europeizace českého trestního řádu a 
související změny navrhované ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003361 - ANAL 037803 

SOTOLÁŘ, Alexander 

Specifikace probačního dohledu podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 9, s. 229 - 237.  

 Cílem probačního dohledu je, aby se mladistvý zdržel trestné činnosti a získal vhodné 
sociální zázemí a perspektivní společenské uplatnění. Základní funkce probačního 
dohledu: kontrola chování mladistvého, pomoc a odborné vedení. Rozbor týkající se  
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především povinností a omezení mladistvého spojených s probačním dohledem, 
výkonu probačního dohledu, změn zaměření probačního dohledu v průběhu jeho 
výkonu. Problematika dohledu probačního úředníka nad dětmi do 15 let a mladými 
dospělými. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003372 - ANAL 034368 

SVATOŠ, Roman 

Postavení policie v rámci trestního řízení ve Spolkové republice Německo.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 9, s. 2 - 8.  

 Autor se v článku zabývá trestním řízením v SRN s důrazem na přípravné řízení 
trestní, a to zejména z pohledu, jak se na tomto řízení podílejí policejní složky. 
Zmiňuje některá ustanovení zákona o úkolech bavorské policie, která mají souvislost 
s oprávněními policie vyplývajícími z trestního řádu. Zejména se autor dotýká těch 
institutů, které by mohly být inspirací pro naše zákonodárce, tedy institutů, jež by se 
mohly jevit jako přínos v boji s trestnou činností. Pozitiva německé právní úpravy.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003350 - ANAL 037193 

Zastoupení České republiky před Evropským soudem pro lidská práva.  

In: Justiční aktuality. - 1, 2005, č. 1, s. 13 - 14.  

 Vedle Ministerstva spravedlnosti ČR zřídila vláda funkci svého zmocněnce pro 
agendu zastupování českého státu před ESLP. Činost úřadu vládního zmocněnce, 
postup při vyřizování stížností, výkon rozsudků ESLP. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003408 - ANAL 037830 

COGAN, Rudolf 

Právo krajů - aktuální stav.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 9, s. 51 - 58.  

 Potencionálně významnou samosprávnou pravomocí kraje je právo vydávat na území 
kraje obecně závazné právní předpisy. Vydávání právních předpisů pro obor 
samostatné působnosti, tedy obecně závazných vyhlášek, není z pohledu nauky 
správního práva právní povinností územních samospráv. Charakter právních předpisů 
kraje. Obecně závazné vyhlášky. Nařízení kraje. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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003400 - ANAL 037825 

FRISCHOVÁ, Magdalena 

Zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 9, s. 20 - 21.  

 Zákon, kterým se provádí směrnice Rady č. 2003/8/ES, o zpřístupnění spravedlnosti 
v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní 
pomoc v těchto věcech. Přeshraniční spor a řízení navazující, komu se právní pomoc 
poskytuje a jaký je rozsah této pomoci. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003406 - ANAL 037828 

HAUKE, Eva 

Nový zákon o veřejných výzkumných institucích.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 9, s. 42 - 47.  

 Vysvětlení pojmu příspěvková organizace a nedostatečnost její právní úpravy, 
zejména v oblasti mezinárodní spolupráce. Transformace příspěvkových organizací 
na veřejné výzkumné instituce (zákon č. 341/2005 Sb.). Hlavní principy této právní 
úpravy. Vznik veřejné výzkumné instituce, její fungování a orgány. Hospodaření, 
vlastnictví majetku, účetnictví, výroční zpráva, přechodná ustanovení. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003407 - ANAL 037829 

HORÁK, Ondřej 

Konfiskace, vyvlastnění, zábor.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 9, s. 48 - 50.  

 Konfiskace, vyvlastnění a pozemková reforma (tj. zábor a následné převzetí majetku) 
představovaly nejzávažnější zásahy do vlastnického práva, kdy docházelo k 
narušování koncepce vlastnictví jako neomezeného práva nad věcí. Historický exkurs 
do této problematiky. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003378 - ANAL 037815 

KOVÁŘOVÁ, Radka 

Technoparty a stav v zahraničí.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, září, s. 49 - 50. 

 Informace o legislativním ošetření problematiky akcí typu technoparty ve Velké 
Británii a ve Francii. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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003395 - ANAL 037822 

MÁDR, Jaroslav - RŮŽIČKA, Miroslav 

K trestné činnosti spojené s extremismem z pohledu státního zastupitelství (a to i na 
pozadí dvou rozhodnutí Nejvyššího soudu).  

In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 9, s. 2 - 10, 2 s. příl.  

 Od počátku 90. let 20. století trestná činnost s extremistickým podtextem a 
motivovaná zejména rasovou nenávistí prudce narůstá. Pojetí extremismu a trestné 
činnosti s extremistickým podtextem. Trestná činnost spáchaná z rasových, 
národnostních a jiných nenávistných pohnutek podle údajů Informace o extremismu a 
podle Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2004. Dvě protichůdná 
rozhodnutí Nejvyššího soudu vztahující se k trestné činnosti spáchané z 
extremistických pohnutek (případ Mein Kampf a případ prodeje nacistických 
militárií). Ve zvláštní příloze statistické tabulky o trestné činnosti motivované 
extremismem. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003410 - ANAL 037832 

MARŠÁLKOVÁ, Zuzana 

Způsob vnitrostátního schvalování smluv podle čl. 24 SEU.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 19, s. 703 - 708.  

 Problematika vnitrostátního postupu při sjednávání mezinárodních smluv podle č. 24 
a 38 Smlouvy o EU (SEU) v České republice. Povaha, rozsah a důsledky přenosu 
pravomocí na EU ve druhém a třetím pilíři SEU, a to ve světle ustanovení čl. 10a 
Ústavy ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003402 - ANAL 037826 

PATĚK, Daniel 

Nekalá soutěž po vstupu do EU.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 9, s. 23 - 24, 26 - 27.  

 Komunitární úprava nekalé soutěže je zatím neucelená, ale v oblasti nekalé soutěže 
jsou přijaty směrnice upravující dvě z početných typových jednání nekalé soutěže: 
směrnice o klamavé reklamě a směrnice o srovnávací reklamě. Příklady některých 
sporů.  

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003417 - ANAL 037836 

PETERSEN, Dirk 

Datenschutz und Datensicherheit als Führungsaufgabe [Ochrana a bezpečnost dat jako 
prioritní úkol]. 
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In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 5, s. 183 - 186, 3 obr. 

 Ochrana dat, zejména osobních údajů a údajů o osobách, jako aktuální téma diskusí. 
Problematika ochrany dat z hlediska kontroly kriminality a boje proti ní. Co vše je 
nutné zajistit v organizaci policejní práce a policejního managementu, aby občané 
přijali kladné stanovisko k faktu shromažďování a ukládání dat policií, např. databáze 
DNA. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003415 - ANAL 037835 

SCHLANSTEIN, Peter 

Risiko Landstrasse : Eine trügerische Idylle [Riziko na silnicích. Klamná idyla].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 5, s. 190 - 192, 5 obr. 

 Stoupající počet dopravních nehod i na mimodálničních komunikacích. Rizika, která 
na těchto silnicích ohrožují bezpečnost silničního provozu (úzká vozovka, větší počet 
chodců, stromy, horší viditelnost atd.). Snahy EU o zajištění větší bezpečnosti a 
snížení počtu nehod. Požadavky kladené na účastníky silničního provozu, zejména na 
řidiče (rychlost, světla, pozornost apod.). 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003411 - ANAL 037833 

SMEJKAL, Vladimír - ŠVESTKA, Jiří 

Odpovědnost za škodu při provozu informačního systému, aneb nemalujme čerty na 
zeď. 

 In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 19, s. 719 - 721.  

 Autoři se vyjadřují k nesprávným tvrzením v článku Odpovědnost za provoz 
nezabezpečeného počítačového systému (Beneš, Matejka, Matyáš, Data Security 
Management, 2005, č. 2). 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003379 - ANAL 034370 

VANTUCH, Pavel 

K možnosti přehrání či pořízení záznamu z jednání soudu obhajobě.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 9, s. 11 - 15.  

 Autor se zabývá otázkou, proč může obhajoba požádat o protokol o hlavním líčení, 
nikoliv o záznam ze zvukového nosiče o hlavním líčení. Protokolace v řízení před 
soudem podle novely trestního řádu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu 4 Tz 7/2005 a 
jeho význam pro danou problematiku. Důvody, proč nemůže obhajoba obdržet kopii 
záznamu z jednání soudu. Důvody a důsledek změn v sepisování protokolu. Závěr s 
návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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003380 - ANAL 034371 

ZACHAR, Andrej 

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

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 9, s. 16 - 24.  

 Dokončení z č. 8/2005. Příprava na zločin podle trestního zákona. Pokus trestného 
činu. Dokonaný trestný čin. Stíhání mladistvých. Vraždy a jejich páchání z pohledu 
nové právní úpravy. Trestné činy, které chápeme jako zvláštní formy páchání 
trestných činů vražd (braní rukojmí, vyděračský únos, loupež, znásilnění, všeobecné 
ohrožení, teror, násilné překročení státní hranice, genocida, terorizmus). Závěr.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003399 - ANAL 037824 

ZEZULOVÁ, Jana - RŮŽIČKA, Miroslav 

Aktuální problémy zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže : [část 2].  

In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 9, s. 14 - 20.  

 Pokr. z č. 7 - 8/2005. Procesněprávní úprava v zákoně o soudnictví ve věcech 
mládeže. Určení místní příslušnosti státních zástupců k dozoru v přípravném řízení. 
Problematika společného řízení proti mladistvému a dospělému. Obhajoba 
mladistvého. Přípustnost konání přípravného řízení ve věcech dětí mladších než 15 
let. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003404 - ANAL 037827 

ZRUTSKÝ, Jaromír 

Organizační změny. 

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 9, s. 36 - 41.  

 Problematika propouštění zaměstnanců z pracovního poměru z důvodu organizačních 
změn. Způsob, jakým by zaměstnavatelé měli postupovat při organizačních změnách, 
kde dochází k nejčastějším pochybením. Jednotlivé výpovědní důvody, postup 
ukončení pracovního poměru a rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních 
změn dohodou. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003498 - ANAL 037281 

BOGUSZAK, Jiří 

Právo a postmoderní situace.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 11, s. 1201 - 1218, lit.  

 Východiska a podněty postmoderny ve vývoji práva, právní filozofie a vědy. 
Vybrané aktuální postmoderní situace v soudobém právu. Článek je součástí  
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výzkumného záměru Právnické fakulty UK Proměny práva na počátku 3. tisíciletí, byl 
vypracován v rámci řešení dílčího záměru Zákon, právo, spravedlnost. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003440 - ANAL 037847 

FENYK, Jaroslav 

Mechanismus ochrany finančních zájmů Evropských společenství v České republice.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2005, č. 2: Aktuální otázky europeizace 
trestního práva, s. 113 - 122.  

 Základní dokumenty o ochraně finančních zájmů ES. Vznik a působnost OLAF, 
který je vybaven vyšetřovacími pravomocemi v oblasti správního práva, je povinen 
provádět jak vnitřní, tak vnější vyšetřování a je vybaven legislativní iniciativou 
směřující k trestněprávní ochraně finančních zájmů ES (např. ochrana Euro). Projekt 
Evropského prokurátora. Vznik národních orgánů AFCOS. Vztahy mezi OLAF a ČR, 
úkoly Nejvyššího státního zastupitelství, budování vnitřní elektronické informační sítě 
napojené na systém OLAF. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003488 - ANAL 037278 

HERCZEG, Jiří 

K právu být slyšen v řízení o přezkoumání vazby.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 10, s. 15 - 19, lit. 17.  

 K rozhodování o dalším trvání vazby. Relevantní judikatura Evropského soudu, z 
nálezů Ústavního soudu ČR. Právní úprava v ČR a SRN, s komentářem. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003497 - ANAL 037679 

KLOUBEK, Martin 

Ochrana svědků v trestním řízení.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 3, s. 3 - 6.  

 Ochrana občana v procesním postavení svědka v trestním řízení náleží mezi 
povinnosti soudobého státu, neboť se jedná o součást širší, státem plně převzaté 
odpovědnosti, trestné činy a jejich pachatele zjišťovat a podle zákona spravedlivě 
trestat. Příslušné právní předpisy k ochraně svědků. Povinnosti policie. Utajovaní 
totožnosti při protokolaci. Změna totožnosti a místa pobytu. Zákon č. 137/2001 Sb., o 
zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a změnách 
zákonů - výpis z ustanovení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003439 - ANAL 037846 

KLOUČKOVÁ, Světlana 

Evropský zatýkací rozkaz.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2005, č. 2 : Aktuální otázky europeizace 
trestního práva, s. 91 - 112.  

 V průběhu 90. let 20. století došlo v rámci EU k velmi rychlému a zásadnímu vývoji 
v oblasti vydávání (Dohoda mezi členskými státy ES z 26.5.1989, Schengenská 
dohoda z 19.6.1990, Úmluva o zkráceném vydávacím řízení z 10.7.1995, Úmluva o 
vydávání z 27.9.1997, zasedání Evropské rady v Tampere v říjnu 1999 a rámcové 
rozhodnutí ze den 13.6.2002 o evropském zatýkacím rozkaze. Implementace 
evropského zatýkacího rozkazu v ČR. Jeho definice, rozsah jeho aplikace, 
předpoklady vydání evropského zatykače. Rozdíl mezi vydávacím a předávacím 
řízením. Práva hledané osoby. Postup při předávání, omezení osobní svobody, vazba, 
Zásada speciality. Souběh. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003425 - ANAL 037639 

KOLMAN, Petr 

Pohled na stížnosti v novém správním řádu.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 41, příloha.  

 Pojem stížnost. Rozlišení stížností: Oznámení a podnět. Stížnosti v akci. Opravný 
prostředek - řádný (odvolání) nebo mimořádný (rozklad). Opatření proti nečinnosti. 
Podávání stížnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003453 - ANAL 034372 

KRUTINA, Miroslav 

Výkon justice v České republice.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 10, s. 11 - 21.  

 Dokončení z č. 9/2005. Transparentnost soudních činností. Prezentace českých soudů 
na Internetu ke 13.4.2005. Prezentace soudců a soudů za rok 2004 v některých 
denících. Odklony, mimosoudní řešení sporů. Vzdělávání soudců.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003481 - ANAL 034373 

KRUTINA, Miroslav Výkon justice v České republice.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 9, s. 11 - 25.  

 Pokračování z č. 8/2005. Projednávané otázky kulatého stolu na MS v Praze ze dne 
30.6.2004 a 12.10.2004. Závěrečná jednání mezi představiteli justice a Českým  
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helsinským výborem. Několik postřehů prezidenta Soudcovské unie ČR Mgr. J. Jirsy. 
Shrnutí vývoje právní úpravy české justice 2002 - 2004. Úvahy de lege ferenda o 
některých relevantních otázkách k výkonu justice. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003435 - ANAL 037843 

NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 

Dokument.  

In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 10, s. 13 - 16.  

 Stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství k stížnosti ministra spravedlnosti ve 
prospěch obviněného občana státu Katar. Analýza právní situace, důsledky 
nepřípustného zásahu moci výkonné do moci soudní. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003436 - ANAL 037843 

POLÁK, Přemysl - FENYK, Jaroslav 

Etiologie projevů trestního práva v Evropské unii.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2005, č. 2: Aktuální otázky europeizace 
trestního práva, s. 7 - 44.  

 Evropská společenství a Evropská unie - pojem, právní charakteristika. Evropské 
právo jako právo komunitární a unijní. Komunitární právo a jeho prameny. Unijní 
právo a jeho prameny. Evropské právo, trestní právo a mezinárodní justiční 
spolupráce v trestních věcech a její vývoj. Obecná charakteristika, nejdůležitější 
právní nástroje. Účinky komunitárního práva na právo trestní. Corpus Juris a ochrana 
finančních zájmů ES, Haagský program, Eurojust, evropský zatykač atd. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003437 - ANAL 037844 

TOMÁŠEK, Michal 

Komunitární a unijní metody harmonizace skutkových podstat některých trestných 
činů.  

In: Acta Universitatis Carolinae. - 2005, č. 2: Aktuální otázky europeizace trestního 
práva, s. 45 - 72.  

 Trestní právo a právo trestat se odvozuje od suverenity nad určitým územím. Moc 
trestat se vztahuje na trestní stíhání a souzení pro trestné činy, spáchané na území 
suveréna, kterým je tradičně stát. EU suverenitou nadána není, ES suverenitou nadány 
jsou, ale jen v okruhu pravomocí výslovně předaných členskými státy na jejich 
orgány. Mezi těmito pravomocemi však právo trestat není, ale trestní právo se 
dostávalo pod tlak výkonu některých základních svobod a došlo k určitému 
omezování trestní jurisdikce členských států ES/EU komunitárním právem. 
Minimální harmonizace trestního práva v oblasti závažné kriminality s mezinárodním  
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prvkem. Komunitární a unijní metody této harmonizace - případové studie (praní 
peněz, padělání peněz). Harmonizace rozhodování Evropského soudního dvora – 
případová studie (zneužívání informací v obchodním styku). Význam Ústavy pro 
Evropu pro harmonizaci kriminalizace některých druhů jednání. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003422 - ANAL 037637 

VÍT, Olmer 

Veřejné zakázky: Kvalifikační kritéria a zákaz diskriminace uchazečů. 

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 41, s. 12, 21, 1 obr.  

 Finanční a ekonomické způsobilosti dle paragrafu 32 zákona č. 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách. Žadatel je povinen stanovit taková kvalifikační kritéria, která 
budou plně korespondovat s dikcí příslušných ustanovení. Zadavatel nesmí volit 
taková kritéria, která zejména neodpovídají charakteru veřejné zakázky a odporují 
zákazu diskriminace. Pojem "významné zakázky" a "zakázky obdobného charakteru". 
Obchodní podmínky, které zadavatel uvede do zadávací dokumentace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003438 - ANAL 037845 

ZEMAN, Pavel 

Eurojust - evropská instituce pro justiční spolupráci.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2005, č. 2: Aktuální otázky europeizace 
trestního práva, s. 73 - 90.  

 Vytváření evropského justičního prostoru - východiskem bylo naplnění základní 
svobody ES o volném pohybu osob. Historie vývoje Eurojust. Podstata Eurojust jako 
orgánu EU sloužícího k zlepšení justiční mezinárodní spolupráce v trestních věcech v 
případě závažné přeshraniční kriminality. Struktura a pravomoci Eurojust, evropský 
zatýkací rozkaz a evropský důkazní rozkaz. Zapojení ČR do Eurojust. Postup při 
vyřizování právní pomoci v součinnosti s Eurojust. Vztah k třetím subjektům, např. 
OLAF. Výhled do budoucna. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003492 - ANAL 037675 

Způsobilost a povinnosti svědka.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 3, s. 7.  

 Trestní řád stanoví nejen povinnost svědka vypovídat, ale uvádí také, o čem má 
svědek povinnost vypovídat. Postavení svědka. Zákaz výslechu a právo výpověď 
odepřít (paragrafy 99, 100 tr. ř.). 

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

003489 - ANAL 037279 

BAŠTECKÝ, Jaroslav 

Způsobilost k právním úkonům podle občanského zákoníku z pohledu psychiatra.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 10, s. 27 - 28, lit. 4.  

 Základní pojmy z občanského práva k duševní poruše a způsobilost takto postižené 
osoby ve smyslu ustanovení občanského zákona ČR. Posuzování a řízení o 
způsobilosti k právním úkonům. Dlouhodobé duševní poruchy a chorobné duševní 
stavy. Význam znaleckého posudku pro rozhodování soudu. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003493 - ANAL 037676 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Výslech oběti trestného činu, prostor pro sekundární viktimizaci.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 3, s. 8 - 14, 1 obr., lit. 4.  

 Primární a sekundární viktimizace - charakteristiky. Psychologické zvláštnosti 
výslechu oběti. Z pohledu psychologa má výslech oběti dva velké problémy: Emoce a 
paměť. Základní psychologická pravidla pro výslech oběti. Zdroje sekundární 
viktimizace v průběhu výslechu. Doporučení na téma "Jak zabránit viktimizaci". 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003338 - ANAL 037185 

HALOWELL, E.M. 

Mezi manažery se šíří epidemie ADT : Výtah [[Název orig.] Why Smart People 
Underperform].  

In: Moderní řízení. - 40, 2005, č. 8, s. 57 - 60.  

ADT (Attention deficit trait) = ztráta pozornosti je dnes velmi reálnou hrozbou pro 
každého, kdo pracuje v oblasti managementu. Podstatou ADT je přetíženost mozku. 
Hlavní příčiny ADT, způsob, jak se s ADT vyrovnat a čím firmy zaměstnávající 
manažery syndrom ADT zhoršují. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003342 - ANAL 037615 

NOVÁK, Daniel 

Individuální psychopatologický terorismus.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 3, s. 220 - 229, lit. 39.  
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Analýza aktuálního a zvláště nevypočitatelného fenoménu individuálního 
psychopatologického terorismu se zaměřením na komparaci dvou případů spadajících 
pod rozsah tohoto pojmu. Osobnostní charakteristika teroristy. Vysvětlení příčin a 
pohnutek teroristického jednání. Vývojové teorie a sociálně-ekonomický statut 
teroristů. Psychoanalytické metody. Teorie racionální volby. Sociální struktury. 
Ekonomické modely. Fyziologické teorie. Závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003455 - ANAL 037657 

SOTOLÁŘOVÁ, Marie 

Proč někteří lidé končí svůj život dobrovolně? Proč někteří lidé svůj úmysl ukončit 
život demonstrují? 

In: 112. - 4, 2005, č. 10, s. 13 - 14, 3 obr.  

 Psychologické aspekty demonstrace sebevraždy. Počty dokonaných sebevražd v ČR. 
Příčiny, které vedou k sebevraždám. Profil sebevraha: tři kategorie. Vývojové fáze 
sebevraždy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003341 - ANAL 037186 

STANLEY, L. 

Syndrom vyhoření : Výtah [[Název orig.] Burnout: a manageres worst nightmare].  

In: Moderní řízení. - 40, 2005, č. 8, s. 61.  

 Rizika tzv. syndromu vyhoření (burnout syndrom) pro manažery. Příčiny a příznaky 
syndromu vyhoření a jak řešit stav vyhoření. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003307 - ANAL 035687 

ZIKMUNDOVÁ, Martina - WEISS, Petr 

Motivace žen k prostituci.  

In: Česko-slovenská psychologie. - 48, 2004, č. 5, s. 433 - 437, 17. lit.  

 Článek shrnuje poznatky soudobé psychologie o motivaci žen k prostituci. Kompiluje 
a porovnává data z různých studií. 

CZ - cze: PA: bš/2005 
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VÝPOČETNÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA 
 

003398 - ANAL 037628 

KYBAL, Martin 

Pozor, kontrola shora.  

In: PC World Security. - 2005, č. 3, s. 23, 1 obr.  

 LAN - Console sleduje provoz v lokální počítačové síti. Program se skládá ze dvou 
částí. První je server, běžící na daných počítačích, které mají být sledovány a další 
oblastí, kterou program monitoruje, jsou internetové stránky, jež uživatel stanice 
navštívil. další činností, kterou LAN - Console eviduje, je práce se soubory a adresáři. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003403 - ANAL 037630 

MALINA, Patrik 

Ukradli vám už notebook? : 3. díl.  

In: PC World Security. - 2005, č. 3, s. 32 - 35, 8 obr.  

 Bezpečnost souborů ve Windows. Šifrování souborného systému ve Windows 
(Windows a Encrypted File System). Systém ochrany dat AreaGuard. Pokračování 
příště. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003449 - ANAL 037652 

MAREŠ, Jaroslav 

Chraňte to nejcennější - data.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 42, s. 26 - 27, 3 obr.  

 Vyšší nároky na uchovávání a ochranu elektronických dat. Zálohování vs. archivace. 
Plán zálohování. Základní zásady zálohování. Zálohování dat na magnetooptické 
disky. Zálohování dat na pásky. Disky a diskové pole. Výhody a nevýhody 
jednotlivých technologií zálohování. Komprimační programy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003396 - ANAL 037627 

NOVÁK, Patrik 

Bezpečnost z dílny Microsoftu.  

In: PC World Security. - 2005, č. 3, s. 26 - 28, 6 obr.  

 Bezpečnost počítače. Tři kroky k bezpečnému počítači: Firewall, aktualizace, 
instalace a správné používání antivirového programu. Antivirový program.  
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AntiSpyware. Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru. Analyzátor bezpečnosti. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003413 - ANAL 037632 

PELIKÁNOVÁ, Jana 

360 stupňová bezpečnost. Vítejte do světa konvergované podnikové bezpečnosti.  

In: PC World Security. - 2005, č. 3, s. 44 - 46, 1 obr.  

 Spojení fyzických přístupových systémů s IT bezpečnostními systémy představuje 
pro podniky a organizace základ efektivnímu řešení kontroly přístupů, odvrácení 
útoků a zajištění lepší autentizace uživatelů. Biometrická zařízení. Postupy pro 
unifikovanou bezpečnost. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003417 - ANAL 037836 

PETERSEN, Dirk 

Datenschutz und Datensicherheit als Führungsaufgabe [Ochrana a bezpečnost dat jako 
prioritní úkol].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 5, s. 183 - 186, 3 obr. 

 Ochrana dat, zejména osobních údajů a údajů o osobách, jako aktuální téma diskusí. 
Problematika ochrany dat z hlediska kontroly kriminality a boje proti ní. Co vše je 
nutné zajistit v organizaci policejní práce a policejního managementu, aby občané 
přijali kladné stanovisko k faktu shromažďování a ukládání dat policií, např. databáze 
DNA. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003382 - ANAL 037622 

PŘIBYL, Tomáš 

Rána pod pás jménem DOS.  

In: PC World Security. - 2005, č. 3, s. 9 - 13, 2 obr.  

 Jedním z nejrozšířenějších, nejnebezpečnějších a nejhůře zastavitelných způsobů 
napadení ve světě internetu jsou útoky Denial of Service (DOS). Zákeřnost útoků 
DOS spočívá v tom, že není napaden skutečný cíl, ale přístupové zdroje k němu. 
Historie DOS útoků. Čtyři základní způsoby DOS útoků. Ochrana proti útokům DOS. 
Slovníček DOS útoků. Obrana před DOS a DDos. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003384 - ANAL 037624 

PŘIBYL, Tomáš 

Komplexní zabezpečení.  

In: PC World Security. - 2005, č. 5, s. 22, 1 obr.  

 Informační bezpečnost. Antivirový program. Program F – Secure Anti-Virus Client 
Security, který obsahuje ochranu proti virům i spywaru a internetovou ochranu. Klady 
a zápory programu. Cena.  

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003386 - ANAL 037626 

PŘIBYL, Tomáš 

SPAM mor 21. století.  

In: PC World Security. - 2005, č. 3, s. 14 - 21, 5 obr.  

 Objevení viru SPAM. Jeho vývoj. tři základní kategorie nevyžádané elektronické 
pošty. Škodění SPAMU v mnoha rovinách. Díky SPAMU vznikají také škody 
způsobené zneužitím prostředků třetích osob. Boj proti SPAMU. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003405 - ANAL 037631 

RAKOVSKÝ, Juraj 

Kombinované bezpečnostní zařízení pro malé a středně velké podniky.  

In: PC World Security. - 2005, č. 3, s. 37, 2 obr.  

 Mezi základní prostředky ochrany patří šifrování dat přenášených ve virtuálních 
privátních sítích, antivirová ochrana, ochrana hranice sítě, bezpečné rozdělení 
funkčních domén podniku a systémy pro zneškodnění bezpečnostních průniků do 
firemní sítě. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003385 - ANAL 037625 

SAIDL, Martin 

Maximální bezpečnost.  

In: PC World Security. - 2005, č. 3, s. 22 - 23, 1 obr.  

 Zařízení NetScreen Secury Meeting, který je dostupný ve dvou variantách. Druhá 
varianta instalace. Funkce systému. Klady zařízení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003401 - ANAL 037629 

SOLAŘ, Jan 

Ochrana dat na koncových stanicích.  

In: PC World Security. - 2005, č. 3, s. 30 - 31, 6 obr.  

 Problematika zabezpečení počítače, vlastních dat před zneužitím. Pět hlavních oblastí 
technologie zabezpečení. Snímače otisků prstů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003383 - ANAL 037623 

ŠAMŠA, Václav 

Záchrana dat z paměťových karet.  

In: PC World Security. - 2005, č. 3, s. 36, 1 obr., 1 tab.  

 Postup a možnosti záchrany dat úzce souvisí s vnitřní mechanickou a elektronickou 
konstrukcí paměťové karty. Struktura karty. Typy paměťových karet, z nichž jsou 
data běžně zachraňovaná. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

003454 - ANAL 037656 

DUBSKÝ, Milan 

Mimořádná událost - sebevražda. Typová činnost STČ 02/IZS.  

In: 112. - 4, 2005, č. 10, s. 12 - 13, 1 obr.  

 Typová činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu 
STČ 02/IZS při mimořádné události způsobené použitím demonstrováním úmyslu 
sebevraždy. obsah pokynu. Záchrana osob - sebevrahů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003450 - ANAL 037653 

HOŠEK, Zdeněk 

Úskalí topného období.  

In: 112. - 4, 2005, č. 10, s. 2, 1 obr.  

 S používáním topných těles a topidel obecně se pojí četná nebezpečí a může dojít 
nejen k újmám na zdraví nebo značným škodám na majetku, ale také k úmrtím. 
Nejčastější příčiny vzniku požárů od topidel. Zásady užívání topidel. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003431 - ANAL 037645 

Metodické listy.  

In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 10, příloha.  

 Metodické listy pro velitele dobrovolných hasičů při likvidaci požárů za stížených 
podmínek, za mimořádných událostí.  

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

003461 - ANAL 037663 

NITRA, Josef 

Informační politika napříč Evropou.  

In: 112. - 4, 2005, č. 10, s. 26, 1 obr.  

Akce: Informační politika napříč Evropou [konference]. Ostrava (ČR), 12.09.2005-
13.09.2005.  

 Dne 12.-13.9.2005 se konala mezinárodní konference v Ostravě na téma: Informační 
politika napříč Evropou. Vstupním tématem se staly geografické informační systémy 
(GIS). Ochrana osobních dat. Dále se projednávala problematika funkčního 
bezpečnostního přenosu informací. Panelová diskuse na téma Krizový management a 
IZS. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003456 - ANAL 037658 

PERNICA, Vít 

Realitu nelze směstnat do šablony.  

In: 112. - 4, 2005, č. 10, s. 15, 3 obr.  

 Rozhovor s velitele směny, který vyjíždí ke všem nahlášeným případům 
sebevražedných pokusů. Činnost po příjezdu na místě zásahu. Tři možnosti na místě 
dojezdu. Zásahy a bezpečnost požární jednotky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003460 - ANAL 037662 

PROCHÁZKOVÁ, Dana 

Projekt Evropské unie k ochraně kritické informační infrastruktury.  

In: 112. - 4, 2005, č. 10, s. 25, 2 obr.  

 Od roku 2004 řeší Evropská unie výzkumné projekty spojené se zajištěním 
bezpečnosti a bezpečí lidí v členských zemích i v celé Evropě. Projekt Cl2RCD 
(ochrana kritické informační infrastruktury). Hlavní cíl projektu. Postupné kroky pro 
řešení cíle projektu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003462 - ANAL 037664 

RABAS, Norbert 

Odborná příprava hasičů ve Švédsku.  

In: 112. - 4, 2005, č. 10, s. 29 - 30, 4 obr.  

 Národní mezirezortní středisko pro boj s požáry v přírodním prostředí. Koordinační 
centra. Úkoly a činnost centra. Geografická území a koordinační centra. Snímkování 
oblasti. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003458 - ANAL 037660 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva ve Spojených státech amerických.  

In: 112. - 4, 2005, č. 10, s. 22 - 23, 1 obr.  

 Ochrana obyvatelstva ve Spojených státech amerických. Historický vývoj. Místo a 
úloha krizové připravenosti. Úkoly civilní obrany. Organizační struktura a systém 
řízení. Legislativa. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003451 - ANAL 037654 

TINKA, Pavel - ROSECKÝ, Miroslav 

Požár vepřína v Mramoticích u Znojma.  

In: 112. - 4, 2005, č. 10, s. 4 - 5, 2 obr.  

 Případ požáru porodny prasat na farmě v Mramoticích na Znojemsku. Popis objektu. 
Průběh zásahu. Specifika zásahu: negativní vlivy. Příčina vzniku požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003452 - ANAL 037655 

VYKOUKAL, Jaroslav 

Řešení mimořádných událostí v České republice.  

In: 112. - 4, 2005, č. 10, s. 11, 2 obr.  

Akce: Řešení mimořádných událostí v České republice [seminář]. Ostrava (ČR), 
09.09.2005.  

 Dne 9.9.2005 se konal seminář s mezinárodní účastí na téma: "Řešení mimořádných 
událostí v ČR". V průběhu semináře si více než 40 odborníků upřesnilo zkušenosti z 
problematiky připravenosti složek působících v integrovaném záchranném systému na 
řešení vzniklých mimořádných událostí. Vlastní seminář byl rozdělen do dvou částí. 
V první části byli účastníci semináře seznámeni s prvky bezpečnostního systému ČR, 
organizací, úkoly a koordinací činností složek IZS, složek PO a se stavem projektu  
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zavádění jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Ve druhé části 
odborného semináře vystoupili odborníci z oblasti bezpečnostní politiky a medicíny 
katastrof. Panelová diskuse. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003457 - ANAL 037659 

ZADINA, František - NĚMEC, Jiří - VOPÁLENSKÝ, Milan 

Centralizace operačního řízení do krajského operačního a informačního střediska HZS 
kraje Vysočina.  

In: 112. - 4, 2005, č. 10, s. 18 - 21, 4 grafy, 2 obr., 1 tab.  

 Centralizace operačního řízení do krajského operačního a informačního střediska 
HZS kraje Vysočina. Charakteristika území kraje Vysočina. Plošné pokrytí kraje 
jednotkami požární ochrany. Změny v příjmu tísňového volání. Četnost mimořádných 
událostí. Požadavky na spojení s jednotkami PO. Výkon služby a personální 
obsazování KOPIS. Centralizace operačního řízení. Poznatky z centralizace 
operačního řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 


