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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

003532 - ANAL 037848 

DANICS, Štefan 

Skinheads - rasistické hnutí, nebo subkultura? 

In: Naše policie. - 12, 2005, č. 10, s. 3.  

 Vznik a vývoj hnutí skinheads a jeho proměna z apolitického hnutí směrem k 
extrémní pravici. Hnutí skinheads v českých podmínkách a současné aspekty 
bezpečnostního rizika. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003516 - ANAL 037695 

DOUBRAVA, Lukáš 

Týrání je těžký kalibr.  

In: Učitelské noviny. - 108, 2005, č. 38, s. 3.  

 Škola za žáka nese zodpovědnost, pokud se žák pohybuje v prostorách školy nebo v 
rámci akcí jí pořádaných. Pokud učitel zpozoruje alarmující známky fyzického či 
psychického poškození u svého žáka, měl by okamžitě jednat. Měl by zjistit u žáka 
příčiny týrání. Spolupráce se zákonným zástupcem. Oznamovací povinnost. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003518 - ANAL 037697 

DOUBRAVA, Lukáš 

Škola může významně pomoci týraným dětem.  

In: Učitelské noviny. - 108, 2005, č. 38, s. 15 - 18, 4 obr., lit. 7. 

 Rady učitelům, co mají dělat, když získají podezření, že některý z jeho žáků je doma 
týrán. Lidé si často neuvědomují, že povinnost pomoc týranému dítěti je dána 
zákonem. Paragrafy 167 a 168 tr.z. Další paragrafy, které se týkají násilných trestných 
činů páchaných na dětech. Učitel může v některých situacích i žákovi zachránit život. 
Syndrom C a N. Právní normy vztahující se k syndromu týraného dítěte. 
Nejdůležitější kontakty. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

003583 - ANAL 037292 

DOUGLAS, Kevin S. - YEOMANS, Mellissa - BOER, Douglas P. 

Comparative Validity Analysis of Multiple Measures of Violence Risk in a Sample of 
Criminal Offenders [Srovnávací analýza nástrojů hodnocení rizik na vzorku pachatelů 
trestné činnosti].  
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In: Criminal Justice and Behavior. - 32, 2005, č. 5, s. 497 - 510, 6 tab., lit. 68.  

 Analýza používaných metod hodnocení rizik násilné trestné činnosti na vzorku 188 
pachatelů. Porovnání spolehlivosti metod založených na různých přístupech (HCR-20, 
VRAG, VORAS, PCL-R a jeho verzi PCL:SV). Stručně k jednotlivým metodám, 
jejich specifika a nástroje. výsledky a diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

003557 - ANAL 037872 

FRIEDL, Wolfgang 

Lücken schliessen : Schutzkonzepte gegen Entführung und Erpressung [Uzavřít 
skuliny. Koncepce obrany proti únosu a vydírání].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 27, 2005, č. 10, s. 34 - 35, 2 obr.  

 Bezpečnostní koncepce podniků a firem musí v současné době zahrnovat nejen 
bezpečnostní opatření proti "běžné" kriminalitě nebo požáru apod., ale i proti 
kriminalitě namířené proti podniku jako takovému (průmyslová špionáž, vydírání a 
únosy zaměstnanců či majitelů firmy apod.). Metody a cíle těchto kriminálních 
aktivit. Základní bezpečnostní systém firem a podniků, spolupráce s policií, zajištění 
bezpečnosti ohrožených osob, obrana proti teroristickému útoku. V příloze statistika 
"klasických" loupeží. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003578 - ANAL 037701 

GJURIČOVÁ, Jitka 

Systém včasné intervence.  

In: Závislosti a my. - 2005, listopad, s. 20.  

 Problém kriminality dětí a velmi mladých lidí. Návrhy týkající se snížení hranice 
trestní odpovědnosti, které se opírají o tvrzení, že děti, které se dopouštějí, a to i velmi 
závažné trestné činnosti, jsou stále mladší a brutálnější. Postoje odborníků jsou ve své 
většině odlišné. Restorativní justice. Projekt "Systém včasné intervence". Projekt a 
jeho dva pilíře. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003566 - ANAL 037881 

HESTERMANN, Thomas 

Wenn die Liebe tödlich endet [Když láska končí smrtí].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 10, s. 28 - 29, 32.  

 Domácí násilí a násilí v mezilidských, zejména v partnerských vztazích, jejichž 
nejčastější obětí jsou ženy. Stupňující se agresivita jednání pachatele, která vede až k 
zabití oběti. Vliv alkoholu a drog, motivace násilí. Latence jevu a syndromy jeho 
existence. Možnosti policie zasáhnout a ochránit oběti. Příklad preventivní činnosti  
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policie ve městě Unna. Některé statistické údaje. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003510 - ANAL 037689 

HOLCR, Květoň - HOLOMEK, Jaroslav 

Bezpečnostní hrozby a rizika spojená s vývojem kriminality na Slovensku.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 5, s. 41 - 42, lit. 7.  

 Vývoj kriminality v současnosti na Slovensku charakterizuje její organizovanost, 
intelektualizace, sofistikace a internacionalizace s tendencí ke globalizaci. Tři druhy 
kriminality: Organizovaná trestná činnost, korupce a nové druhy a formy kriminality. 
Kontrola kriminality v SR. Využití poznatků ze zahraničí. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003547 - ANAL 037862 

JALČ, Adrián 

Komparatívny výskum korupcie u vybranej skupiny obyvateľstva.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 10, s. 278 - 280, 1 tab.  

 Korupce jako protispolečenský problém, její nebezpečnost, vnímání korupce. 
Výzkum této problematiky na Slovensku. Postup, metody a zásady výzkumu. 
Výsledky výzkumu v přehledu odpovědí respondentů. Vyhodnocení výzkumu. 

CZ - sla: PA: bh/2005 

 

003576 - ANAL 037699 

Pořadí krajů v nápadu kriminality se vloni nezměnilo.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 45, příloha.  

 Informace ze zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na 
území ČR za rok 2004 zařazené na program schůze PSPČR konané v říjnu 2005. 
Celkový vývoj kriminality - vztah k míře nezaměstnanosti je diskutovanou otázkou. 
Majetková, hospodářská, násilná a mravnostní kriminalita. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003508 - ANAL 037687 

POŽÁR, Josef 

Některé trendy informační války, počítačové kriminality a kyberterorismu.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 5, s. 35 - 39, 2 tab., lit. 9.  

 Problematika kybernetického terorismu. Kybernetický terorismus je jedna z forem 
terorismu. Kybernetický terorismus a jeho souvislost s počítačovou kriminalitou. 
Vztah informační války a kyberterorismu. Pojem informační války. Typy  
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informačního boje. Podstata počítačové kriminality. Trendy počítačové kriminality. 
Pojem a podstata kyberterorismu. Trendy kyberterorismu. Boj proti kyberterorismu. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003580 - ANAL 037703 

Problémy integrace.  

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

 Etnické skupiny a menšiny zůstaly a zůstávají ve značné míře v kulturní a 
společenské izolaci, částečně vlastní vinou. Situace v některých státech Evropy. 
Prevence imigrační kriminality. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003524 - ANAL 036865 

SCHMIDBAUER, Wilhelm 

Menschenhandel und polizeiliche Bekämpfungsansätze [Obchod s lidmi a úkoly 
dnešní policie].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 10, s. 548 - 553, lit. 11.  

 Vysoké zisky a minimální rizika jsou hnacím motorem pro obchodování s lidmi, 
neboli pro moderní formu obchodu s otroky. Tomu je možno čelit specielními 
policejními komisariáty, mezinárodní policejní spoluprácí, ochranou svědků a 
odčerpáváním zisků z trestné činnosti. Ale to vše vyžaduje také jinou kriminální 
politiku. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

003509 - ANAL 037688 

VYKOPALOVÁ, Hana 

Bezpečnost, bezpečnostní hrozby a rizika.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 5, s. 39 - 40, lit. 18.  

 Pojetí bezpečnosti. Pojem bezpečnost z různých pohledů. Lidská bezpečnost obecně. 
Národní a mezinárodní bezpečnost. Bezpečné prostředí. Terorismus a nový 
terorismus. Organizovaný zločin. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003588 - ANAL 037293 

WADE, Terrance J. - PEVALIN, David J. 

Adolescent Delinquency and Health [Delikvence a zdraví adolescentů]. 
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In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 47, 2005, č. 4, s. 619 - 
654, 5 tab., lit. 67.  

Analýza rizikových faktorů u dětí a mládeže v souvislosti s jejich delikvencí a 
kriminalitou. Vzájemné propojení rizikových faktorů (zdravotních, sociálních, užívání 
drog apod.) a spolupůsobení některých skupin rizik (např. deprese a kouření, 
výtržnictví a alkohol a konopí). Výsledky modelování dat vybraných ze statistických 
údajů dlouhodobého celostátního přehledu zdraví dospívající mládeže. Diskuze a 
závěry. 

CA - eng/fre: PA: bv/2005 

 

003590 - ANAL 037295 

BACHER, Jean-Luc - BOUCHARD, Martin - TREMBLAY, Pierre - PAQUIN, Julie 

Another Look at the "Corporate Advantage" in Routine Criminal Proceedings [Další 
pohled na možné výhody obchodních společností při běžném vyšetřování trestné 
činnosti].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 47, 2005, č. 4, s. 685 - 
707, 3 tab., 2 příl., lit. 30.  

 Analýza případů finanční kriminality v obchodních společnostech a firmách, 
vyšetřovaných montrealskou policií v 1. polovině r. 1991. Případy podvodů úředníků 
a managementu uvnitř společnosti, podvodného jednání společností a firem navzájem, 
podvodů vůči společnosti zvenčí. Množství různých vazeb, rizikovost vyšetřování  
podvodu, pravděpodobnost soudního projednávání a potrestání pachatele. Hodnocení 
výsledků analýzy. Přílohy. 

CA - eng/fre: PA: bv/2005 

 

003666 - ANAL 034392 

BOŠNAKOV, Petr 

Loupežná přepadení peněžních ústavů.  

In: Zbraně a náboje. - 2005, č. 12, s. 75 - 77, obr.  

 Problematika loupežných přepadení bankovních ústavů, probíhajících převážně za 
použití střelné zbraně. Dělení bankovních lupičů do tří skupin. Snadnost získání 
zbraně. Různé způsoby provádění loupežných přepadení, zásadní odlišnosti v taktice 
postupu pachatelů. Příklad dokonalého zákroku příslušníků URNy proti ozbrojeným 
bankovním lupičům na počátku r. 2001. Technické prostředky používané v boji proti 
bankovním lupičům. Statistické údaje. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003690 - ANAL 036879 

DÜNKEL, Frieder - GEBAUER, Dirk - KESTERMANN, Claudia 

Mare Balticum Youth Survey : Selbstberichtete Delinquenz und Gewalterfahrungen 
von Jugendlichen im Ostseeraum [Průzkum kriminality mezi mládeží v baltických  
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zemích. Přiznávaná kriminalita a zkušenosti s násilnou kriminalitou u mladistvých v 
zemích kolem Baltického moře]  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 88, 2005, č. 4, s. 215 - 
239, 3 tab., 9 schémat, lit. 51.  

 Násilná kriminalita, viktimizace a zkušenosti s násilnou kriminalitou u patnáctiletých 
školáků ve vybraných městech v Německu, Estonsku, Finsku, Litvě, Polsku a 
Švédsku. Průzkum byl proveden formou dotazů u 4900 školáků. Výsledky průzkumu 
a diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

003602 - ANAL 037893 

KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 

Prevence přepadení.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, říjen, s. 28 - 32 

Potencionální oběti přepadení (rizikové skupiny) a zásady bezpečného chování. 
Strategie obrany. Případy využití technických prostředků obrany a jejich stručný 
popis (obranný sprej, paralyzéry, osobní alarm, atd.). 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003603 - ANAL 037894 

MAREŠOVÁ, Alena 

Problematika osob v České republice poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, říjen, s. 34 - 41, 2 grafy, 2 tab.  

 Výzkum prvopachatelů a prvovězněných a jeho zjištění. Obecná východiska, členění 
stíhaných osob podle druhu trestného činu a věku, zjištění v oblasti násilné 
kriminality, porovnání s recidivujícími pachateli. Rozdílnost dospělých prvopachatelů 
a mladistvých, resp. nezletilých, jejich rozdílný postoj k uvěznění. Mladiství jako 
osoby problémovější a s horší perspektivou resocializace, jeví se jako kriminálně 
narušenější. Význam výzkumu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003605 - ANAL 037896 

PACHMAN, Aleš 

Vliv korupce na podnikatelskou sféru.  

In: Moderní řízení. - 40, 2005, č. 11, s. 4, 1 tab.  

 Boj s korupcí je záležitostí nejen etickou, ale i ekonomickou, je součástí tzv. dobrého 
obchodu. Transparency International a její index korupce. Vliv na podnikatelskou 
sféru - korupce jako překážka v podnikání a investicích. V tabulce pořadí zemí podle 
indexu korupce. 



 8

CZ - cze: PA: bh/2005 
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003589 - ANAL 037294 

WALBY, Kevin 

Open-Street Camera Surveillance and Governance in Canada [Pouliční kamerové 
monitorování v Kanadě. Provozování a vliv].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 47, 2005, č. 4, s. 655 - 
683, 1 obr., lit. 48.  

 Existence a rozmach zavádění kamerových systémů CCTV k monitorování ulic a 
dalších veřejných prostranství v Kanadě. Pohledy na tuto skutečnost z různých 
hledisek (sociologického, bezpečnostního, mocenskopolitického, aj.). Impulzy pro 
zavádění kamerových systémů, názory a postoje veřejnosti. 

CA - eng/fre: PA: bv/2005 

 

003693 - ANAL 036882 

WULF, Rüdiger 

Gute kriminologische Prognosen : Rückfall, Flucht, Suizid [Dobré kriminologické 
prognózy : recidiva, útěk, sebevražda].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 88, 2005, č. 4, s. 290 - 
304, lit. 20.  

 Kriminologické prognózy recidivy, útěku a sebevraždy. Metodika a kvalita 
kriminologických prognóz. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

003678 - ANAL 037920 

ELLIS, Josh 

Víc než hra s daty.  

In: Ekonom. - 49, 2005, č. 47.  

 V době nárůstu hospodářské kriminality usnadňují forenzní technologie řízení rizik a 
vyšetřování podvodů. Způsoby použití forenzních technologií: získávání dat z 
elektronických médií jako důkazového materiálu, systém správy dokumentů, analýza 
dat. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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003696 - ANAL 036884 

FRIEDRICH, Reinhard E. - ULBRICHT, Carsten - MAYDELL, Ljuba A.v. - 
SCHEUER, Hanna A. 

Entwicklungsstadien der Weisheitszähne zur Altersschätzung Jugendlicher und junger 
Erwachsener : prädiktive Werte für die Bestimmung eines chronologischen Alters von 
18 Jahren : Radiologische Untersuchungen an Panoramaschichtaufnahmen von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen [Určení věku mladistvých a mladých  
dospělých podle vývojových stadií zubů moudrosti. Prediktivní hodnoty pro určení 
chronologického věku 18 let. Radiologická zkoumání panoramatických vrstvených 
snímků mladistvých a mladých dospělých].  

In: Archiv für Kriminologie. - 216, 2005, č. 3 - 4, s. 73 - 88, 2 tab., 13 obr., lit. 28.  

 Přehled. Dosavadní výsledky. Materiál a metody. Vývojová stadia zubů moudrosti. 
Vyhodnocení výsledků. Přesnost odhadu věku. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

003520 - ANAL 036863 

JORDAN, Stefan 

W-LAN Scannen - rechtliche Einsatzmöglichkeiten bei der Strafverfolgung [W-LAN 
Scannen. Právní otázka možnosti použití W-LAN při trestním stíhání.].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 8 - 9, s. 514 - 519, lit. 44.  

 Používání nové techniky W-LAN (Wireless Local Area Network) v kriminalistice. 
Právní otázka při posuzování možnosti uplatnění této techniky, tzn. zasahování do 
základních práv, spory o příslušné kompetence a právní normy. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

003530 - ANAL 036868 

KÜCHELMANN, Hans Christian 

Aussagefähigkeit von aufgefundenem Knochenmaterial [Co vypovídají nalezené 
kosti].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 10, s. 586 - 599, 48 obr., lit. 68. 

 Nálezy kostí jsou zdánlivě chudé na informace, ale lze z nich vyčíst množství údajů, 
užitečných pro kriminalistické vyhodnocení (určení věku, pohlaví, tělesné výšky, 
úrazy, anomálie). Příklady různých nálezů, též historických. 

BRD - ger: PA: jv/2005  

 

003698 - ANAL 036886 

LACH, Holger - PÜSCHEL, Klaus - SCHULZ, Friedrich 

Intramuskuläre Blutungen beim Tod aus innerer Ursache : Forensisch bedeutsame 
Differentialdiagnostik zwischen äusserer Gewalteinwirkung und agonal entstandenen  
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Einblutungen [Intramuskulární krvácení při smrti z vnitřní příčiny. Soudně významná 
diferenciální diagnostika mezi vnějším úrazem a vnitřním krvácením během agonie].  

In: Archiv für Kriminologie. - 216, 2005, č. 3 - 4, s. 97 - 107, 4 obr., lit. 22.  

 Popis pěti konkrétních případů. Lékařské nálezy. Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

003697 - ANAL 036885 

SCHULZ, Martin Manfred - SCHÖBEL, Karina - SKOWRONEK, Markus Hans - 
WEHNER, Hans-Dieter 

Quantifizierung humaner DNA aus forensischen Proben mittels Real-Time  PCR 
unter Verwendung eines Telomerase-Assays [Kvantifikace lidské DNA ze soudních 
vzorků metodou Real-Time PCR pomocí telomérové zkoušky].  

In: Archiv für Kriminologie. - 216, 2005, č. 3 - 4, s. 89 - 96, 2 obr., 1 tab, lit. 12.  

 Popis výše uvedené metody. Zpráva o aplikaci metody v konkrétním  soudním 
případu. Porovnání s analýzou STR. Vyhodnocení výsledků a diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

003512 - ANAL 037691 

BRABEC, František 

Zkušenosti polských soukromých bezpečnostních služeb.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 5, s. 46 - 47, 4 obr.  

 Soukromé bezpečnostní služby v Polsku. Dva zákony sektoru SBS: Zákon o ochraně 
osob a majetku a zákon o soukromých detektivních službách. Komora služeb ochrany 
osob a majetku a Komora služeb soukromých detektivů. Standardizace soukromé 
bezpečnostní činnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003538 - ANAL 037854 

EISENGRÄBER, Uwe 

Training mit dem Farbmarkierungssystem - Schiesstraining oder Verhaltenstraining? : 
Neue Trainingsform [Trénink s použitím systému střel s barevnou náplní - střelecký 
trénink nebo trénink akce? Nová forma tréninku].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 5, s. 18 - 20.  

 Nové metody a formy střelecké přípravy a tréninku založené na vytváření "reálných" 
zásahových situací. Obecné zásady. Omezení používání ostré munice. Systém  
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tréninku používajícího barevně značkujících střel, jeho přednosti, nevýhody a 
organizační formy. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003534 - ANAL 037850 

ENGELBRECHT, Hans Otto 

Handlungskompetenz in der Schiessausbildung, ethische und psychologische 
Aspekte, Stress : Grundsätzliche Überlegungen zur umfassenden 
Handlungskompetenz in der Schiessaus- und fortbildung [Kompetence chování ve 
střelecké přípravě, etické a psychologické aspekty, stres. Základní úvaha o obsahu 
kompetencí chování během střelecké přípravy a dalšího výcviku].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 5, s. 2 - 6.  

 Cílem střelecké přípravy a dalšího vzdělávání policistů v tomto směru je především 
zvládnout tzv. kompetence chování, tj. bezpečné ovládání zbraně, jistota výstřelu, 
bezpečné chování. Podstata jednotlivých komponentů tzv. kompetencí chování a 
analýza etických a psychologických aspektů, které mohou u policisty, který by měl 
použít nebo použil při zákroku střelnou zbraň, vést ke rizikovému jednání a následně 
ke stresu. Projevy stresu, jeho zvládání, mentální trénink. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003540 - ANAL 037856 

ENGELBRECHT, Hans Otto 

Schiessen bei ungünstigen Lichtverhältnissen : Besondere Ausbildungsprobleme beim 
Schiessen unter einsatzmässigen Bedingungen [Střelba za nepříznivých světelných 
podmínek. Zvláštní problémy výcviku při střelbě za rizikových podmínek].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 5, s. 21 - 26, 14 fot.  

 Značná část služebních zákroků a zásahů probíhá za zhoršených světelných 
podmínek a je proto nutné věnovat ve střeleckém výcviku zvláštní pozornost nácviku 
použití střelné zbraně současně s příruční svítilnou, nebo použití speciálně upravené 
střelné zbraně. Základní techniky, jejich popis a metody nácviku. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003536 - ANAL 037853 

HALLEN, Karsten 

Perspektiven der Schiessaus- und fortbildung in der Bundespolizei : Bewährung und 
Fortentwicklung [Perspektivy střelecké přípravy a dalšího vzdělávání ve Spolkové 
policii. Osvědčení a další vývoj].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 5, s. 12 - 15, 2 obr.  

 Koncepce střelecké přípravy a výcviku pro složky spolkové policie (zejména 
Spolkovou pohraniční stráž), která byla schválena 6.12.1999 a její uvedení do praxe. 
Zásadní reforma výcviku. Cíle a struktura výcvikového programu, hodnocení a jeho  
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modifikace s důrazem na získání tzv. kompetencí chování: bezpečné ovládání zbraně, 
jistota a přesnost při střelbě, tzv. bezpečné chování. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003535 - ANAL 037851 

HERMANUTZ, Max - SPÖCKER, Wolfgang 

Mentale Vorbereitung verbessert die Eigensicherung : Zwangsmittel- und 
Schiesstraining - polizeiliche Einsatztraining auf neuen Wegen [Mentální příprava 
zlepšuje bezpečnost jednotlivce. Trénink použití donucovacích prostředků a střelecký 
trénink - nové cesty policejního výcviku].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 5, s. 6 - 11, 1 obr., lit. 7.  

 Mentální metody střeleckého výcviku policistů. Základní zaměření výcviku: pozice 
při střelbě, krytí, použití střelné zbraně současně s baterkou za špatné viditelnosti, 
komunikace při střelbě, interaktivní střelba. Průběh takového výcviku: simulace 
situace, anticipace a mentální příprava během posuzování situace, začátek akce, 
praktické provedení a metody. Hodnocení a analýza správného chování i chyb jako 
východisko pro další trénink. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003537 - ANAL 037853 

KINTZEL, Andreas 

Effizienz im Schiesstraining : Optimalere Auslastung vorhandener Ressourcen 
[Účinnost střeleckého tréninku. Optimální využití vynaložených prostředků].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 5, s. 16 - 18.  

 Problematika stanovení účinnosti střelecké přípravy a tréninku z hlediska vložených 
finančních, technických a jiných prostředků a práce a z hlediska dosažení bezpečného 
zacházení i s těmi nejtěžšími a krajními prostředky, k nimž patří i použití střelné 
zbraně, a to i za velmi stresujících podmínek. Možnosti zvyšování účinnosti tréninku, 
vytvoření tréninkového programu. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003558 - ANAL 037873 

KOBER, Marcus 

Neue Wege in der Beratung : Die Polizei Münster kooperiert bei der Vorbeugung mit 
Partnern [Nové metody odborného poradenství. Policie v Münsteru spolupracuje při 
prevenci s partnery].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 27, 2005, č. 10, s. 42 - 43.  

 Úsporná opatření postihla i policejní práci v oblasti prevence kriminality. Bylo 
zapotřebí hledat nové cesty, jak tyto policejní úkoly zabezpečit. Jednou z cest je 
prohloubení spolupráce s nepolicejními organizacemi a institucemi. Policie 
v Münsteru vytvořila jednotnou síť společně s úřady veřejné správy a ostatními  
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institucemi včetně místních podniků. Základní údaje o této užitečné kooperaci: proces 
výkonu služby, řídící skupina, poradní skupina, bezpečnostní společnosti. Základní 
kroky postupu při vytváření bezpečného domova. Přínos systému a jeho otevřenost  
pro další spolupráci. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003562 - ANAL 037877 

KRUMMEN, Arndt 

Flugshafen Düsseldorf : Von Passenkontrolle zur Bundespolizeiinspektion [Letiště 
Düsseldorf. Od pasové kontroly k Inspekci Spolkové policie].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 10, s. 13 - 14, 1 tab.  

 Letiště v Düsseldorfu jako příklad vývoje policejní složky pasové kontroly v letecké 
dopravě (od r. 1949). Úkoly a cíle pasové kontroly. Další bezpečnostní úkoly policie 
na letištích. Převzetí policejních činností pasové kontroly Spolkovou policií 
(Bundespolizei), resp. Bundespolizeiinspektion. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003539 - ANAL 037855 

LIPPERT, Daniela 

Einsatztraining mit Farbmarkierungswaffen (FMW) : Realitätsnah und kontrollierbar 
[Trénink zásahu s barevně značkujícími zbraněmi (FMW). Blízký realitě a 
kontrolovatelný].  

In: Deutsches Poizeiblatt. - 23, 2005, č. 5, s. 20 - 21.  

 Od počátku integrace střelecké přípravy policistů, jejich dalšího tréninku a 
vzdělávání se hledají cesty, jak celý proces přiblížit co nejvíce realitě. Použití systému 
FMW je moderní a komplexní alternativou, která umožňuje trénink střelby jinak, než 
na nehybný terč. Příklady použití, trénink s FMW, technická data, příprava tréninku, 
vlastní akce a její užitečnost, resp. výhody.  

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003511 - ANAL 037690 

NOVÁK, František 

Další možnosti rozvoje profesní etiky.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 5, s. 43 - 45.  

 Otázky etiky při výkonu činnosti v SBS i v ozbrojených složkách. Princip sdílené 
odpovědnosti. Programy, které zahrnují soustavná školení policistů, metody 
zkvalitňování postupů přijímacího řízení a prověřování žadatelů o policejní službu. 
Definice profesionála, bezpečnostního zaměstnance (policista, strážník). Cesty 
k realizaci sdílené odpovědnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003560 - ANAL 037875 

SCHEURING, Michael 

Vom BGS zur Bundespolizei [Od Spolkové pohraniční stráže k Spolkové policii 
(Bundespolizei)].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 10, s. 6 - 8, 3 obr.  

 Vznik a vývoj Spolkové pohraniční stráže a její úkoly. Zákon o jejím přejmenování 
na Spolkovou policii (Bundespolizei). Stanovisko Spolkového ústavního soudu. 
Vymezení pojmu Bundespolizei.  

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003542 - ANAL 037858 

SCHWANITZ, Jürgen 

Solathlon - die neue polizeispezifische Herausforderung : Neue Wege im Schiesssport 
[Solathlon - nová specificky policejní soutěž. Nový směr ve střeleckém sportu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 5, s. 29 - 30.  

 Policejní sport doposud neměl žádnou sportovní disciplínu, která by spojila fyzickou 
náročnost se schopností koncentrace na rychlé dosažení neznámého cíle, t.j. 
neznámého místa eventuálního služebního zásahu, ať již ve městě či na venkově, s 
možností nutnosti použít střelnou zbraň a to navíc za stresujících podmínek. Křest 
ohněm pak prodělal tzv. solathlon, jako sport zahrnující v sobě právě tyto funkce, na 
policejním mistrovství 2005 v Bayerwaldu. Podstata solathlonu, jeho dosavadní 
koncepce, očekávané změny koncepce, perspektivy. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003561 - ANAL 037876 

SEIM, Dirk 

Banhpolizeiliche Aufgaben in der Bundespolizei [Úkoly Spolkové policie převzaté od 
železniční policie].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 10, s. 12, 1 obr., 1 příl.  

 Stručný historický přehled vývoje německé železniční policie (od r. 1835). Převzetí 
úkolů železniční policie policií spolkovou (Bundespolizei). Úkoly Bundespolizei při 
zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku na železnici. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003533 - ANAL 037849 

ŠIGUT, Jaromír 

Je, nebo není policista "univerzální voják"? 

In: Naše policie. - 12, 2005, č. 10, s. 2.  
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Problematika univerzálnosti a specializace policejní práce a policejního výcviku. 
Standardizace profilu uchazeče, která zužuje výběr profesionálů, zbytečné náklady 
univerzálního výcviku, nutnost specializace. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003543 - ANAL 037859 

WALTER, Bernd 

Neue Methoden der Schiessausbildung : Checkliste [Nové metody střelecké přípravy. 
Shrnutí].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 5, s. 31.  

 Shrnutí problematiky střeleckého výcviku policistů do základních bodů: kompetence 
chování, účinnost a koncepce výcviku, fenomén stresu, střelba za nepříznivých 
světelných podmínek, barevná munice a její použití. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003572 - ANAL 036871 

BOSTROM, Matthew D. 

The Influence of Higher Education on Police Officer Work Habits [Vliv vyššího 
vzdělání na každodenní policejní práci].  

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 10, s. 18 - 25, 8 grafů, lit. 6.  

 Na základě dřívějších výzkumů se tato studie snaží definovat vztah mezi vzděláním 
policisty a jeho služebním výkonem, rutinou jeho každodenní práce. Profesionální 
výkon policistů je podmíněn jejich odborným vzděláním a diplomem. Polemika s 
tímto názorem. Výsledky průzkumu v policejním oddělení v Saint Paul, Minnesota.  

USA - eng: PA: jv/2005 

 

003684 - ANAL 036873 

BROWN, Robert A. - FRANK, James 

Police-citizen encounters and field citations : Do encounter characteristics influence 
ticketing ? [Střetnutí policisty s občanem a blokové pokuty. Má charakter střetnutí 
vliv na udílení pokut?].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 3, s. 435 - 454, 4 tab., lit. 63.  

 Co ovlivňuje rozhodnutí policisty a jeho postup při střetnutí s občanem při dopravní 
kontrole v porovnání s ostatními druhy střetnutí. Výzkum byl proveden v Cincinnati, 
Ohio, v letech 1997 až 1998. Výsledky výzkumu a diskuse. 

GBR - eng: PA: jv/2005 
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003563 - ANAL 037878 

Deutschland braucht eine Bundesfinanzpolizei [Německo potřebuje finanční policii].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 10, s. 15.  

 Zřízení finanční policie jako významného prostředku potírání kriminality spojené s 
finančními podvody, praním špinavých peněz, kriminalitě proti finančním zájmům 
státu a EU, krádežím uměleckých děl apod. Realizace návrhu zřízení Spolkové 
finanční policie, náklady. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003683 - ANAL 036872 

FAMEGA, Christine N. 

Variation in officer downtime : a review of the research [Policistův pracovní rozvrh. 
Přehled výzkumu].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 3, s. 388 - 414, 13 tab. 2 schémata, lit. 39.  

 Jak efektivně využívá policista svou pracovní dobu a kolik procent času věnuje 
jednotlivým úkolům. Problém zvaný downtime (doba, kdy policista nereaguje na 
žádosti občanů o pomoc). Přehled dosavadních výzkumů. 

GBR - eng: PA: jv/2005 

 

003582 - ANAL 037704 

KNESL, Marek - OHERA, Michal 

Taser - účinný pomocník policie.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 11, s. 26 - 27, 3 obr.  

 Seznámení se speciálními donucovacím nesmrtícím prostředkem TASER, který je 
určený k dočasnému zneschopnění pachatele. Popis paralyzéru TASER. Oblasti 
efektivního zasažení. Typy užité síly. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003686 - ANAL 036875 

MAC CLUSKEY, John D. - TERRILL, William 

Departmental and citizen complaints as predictors of police coercion [Úsekové a 
občanské stížnosti a jejich možný vliv na policejní donucovací prostředky].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 3, s. 513 - 529, 3 tab., lit. 47.  

 Donucovací prostředky, které policie používá při styku s podezřelými osobami. 
Stížnosti občanů na postup policie. Počet stížností a jejich možný vliv na použití 
donucovacích prostředků. 

GBR - eng: PA: jv/2005 
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003685 - ANAL 036874 

PAOLINE, Eugene A. III - TERRILL, William 

The impact of police culture on traffic stop searches : an analysis of attitudes and 
behavior [Vliv policejní kultury na počet dopravních kontrol. Analýza postojů a 
chování]. 

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 3, s. 455 - 472, 7 tab., lit. 49.  

 Pojem policejní kultury. Vliv tohoto faktoru na činnost policisty, zvláště při dopravní 
kontrole a zadržení podezřelých osob. Výsledky průzkumu. Psychologie policisty, 
vztah mezi jeho vnitřním postojem k veřejnosti a jeho vnějším chováním. 

GBR - eng: PA: jv/2005 

 

003571 - ANAL 036870 

SCRIVNER, Ellen 

Building Training Capacity for Homeland Security : Lessons Learned from 
Community Policing [Vytvoření nové výcvikové kapacity pro vnitřní bezpečnost. Co 
jsme se naučili z community policing].  

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 10, s. 26 - 30, 1 obr., lit. 1.  

 Zajištění vnitřní bezpečnosti v USA a z toho vyplývající požadavky na současnou 
policejní práci. Založení nových institucí COPS (Office of Community Oriented 
Policing) a RCPI (Regional Community Policing Institute). Předchůdci těchto 
institucí. Nové metody výcviku policistů, nové metody policejní práce. Ekonomické 
hledisko, problémy financování. Přehled činnosti COPS a RCPI v současné době. 
Perspektivy. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 

 

003591 - ANAL 037882 

BĚHAN, Petr 

Jednání ve vzájemné shodě v komunitárním právu : Část 2.  

In: Obchodní právo. - 14, 2005, č. 9, s. 13 - 23.  

 Pokračování z ObchP 2005/7-8. Možnost způsobení škodlivých následků jako 
podmínka zákazu jednání ve vzájemné shodě. Rozsah soutěže chráněné článkem 81 
Smlouvy. Identifikace ohrožení hospodářské soutěže. Katalog konkrétních druhů 
ohrožení hospodářské soutěže. Ovlivnění obchodu mezi členskými státy ES. Právní 
důsledky porušení zákazu kartelových dohod. Princip neplatnosti kartelových dohod.  
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Individuální a skupinová vynětí ze zákazu kartelových dohod. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003592 - ANAL 037883 

ČERNÝ, Petr 

Czech Tek 2005 a právo shromažďovací.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005., č. 20, s. 752 - 755.  

 Výklad současné právní úpravy shromažďovacího práva na kauze akce Czech Tek 
2005 a zásahu policie. Posouzení argumentů obou stran z hlediska práva 
shromažďovacího a práva svobody projevu, resp. Listiny základních práv a svobod. 

CZ - cze: PA: bh/2005  

 

003526 - ANAL 036867 

HETZER, Wolfgang 

Europäischer Haftbefehl [Evropský zatykač].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 10, s. 566 - 572, lit. 8.  

 Cesta k jednotnému evropskému prostoru pro bezpečnost je stále nejasná. Zřejmě 
jsou zde nároky spolkového ústavního soudu na straně jedné a požadavky 
profesionálního zajištění vnitřní bezpečnosti EU na straně druhé. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

003551 - ANAL 037866 

HŮLKA, Štěpán 

Evropský zatýkací rozkaz a rozhodnutí Spolkového ústavního soudu SRN. 

In: EMP - Jurisprudence. - 14, 2005, č. 6, s. 32 - 35.  

 Problematika evropského zatýkacího rozkazu v souvislosti s prováděcí národní 
legislativou. Rozsudek německého ústavního soudu - skutkový základ, procesní 
vývoj, argumentace soudu. Význam pro ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003593 - ANAL 037884 

JOUZA, Ladislav 

Změny v zákoně o zaměstnanosti.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 10, s. 33 - 36.  

 Zákon č. 382/2005 Sb., který upravil a přizpůsobil podmínkám na trhu práce některá 
ustanovení zákona o zaměstnanosti. Změny se týkají především potírání práce na 
černo, vymezení pojmu rekvalifikace, zvýhodnění absolventů škol, spolupráce  
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uchazečů o zaměstnání s úřady práce, změn v podpoře v nezaměstnanosti. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003545 - ANAL 037860 

KLAPAL, Vít 

Svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 10, s. 259 - 267.  

 Svolení poškozeného se jako výslovně v zákoně upravená okolnost vylučující 
protiprávnost objeví v trestním zákoně poprvé, i když byla v praxi uznávaným a 
uplatňovaným institutem. Rozbor institutu svolení poškozeného, a to z hlediska 
postavení svolení poškozeného v systému okolností vylučujících protiprávnost, z 
hlediska charakteru svolení poškozeného jako právního úkonu a z hlediska podmínek, 
za nichž svolení poškozeného vylučuje protiprávnost. Problematika tohoto institutu v 
občanském právu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003529 - ANAL 037287 

MATES, Pavel 

E-government a osobní údaje.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 10, s. 14 - 22, lit.  

 Přínosy a nedostatky tzv. e-governmentu (elektronické správy). Problém 
elektronického shromažďování a ochrany osobních údajů orgány státní moci. 
Příslušná evropská legislativa a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, do současnosti 10x novelizovaný. Právní rámec získávání, 
zpracování, uveřejňování, ochrany a ukládání osobních údajů získaných elektronickou 
cestou. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003594 - ANAL 037885 

NOVÝ, Oldřich 

Právní záruky a prostředky ochrany před policejními zásahy.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 10, s. 39 - 44, 46 - 47.  

 Úsilí o prohlubování demokracie versus omezování práv a svobod občanů ve 
prospěch rozšiřování pravomocí bezpečnostních, resp. policejních orgánů v zájmu 
zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Požadavek na existenci systémové 
protiváhy různých pochybení, přehmatů a vybočení, jichž se stát při plnění ochranné a 
donucovací funkce nevyhnutelně dopouští. Policejní zásahy představují typickou 
výseč ze spektra střetů jednotlivce s veřejnou mocí. Situace v ČR - původci 
policejních zásahů, variabilita policejních zásahů. Systém právních záruk a jednotlivé 
prostředky ochrany občana před policejními zásahy. Pestrá paleta dostupných  
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prostředků ochrany před policejními zásahy, ale málo účinná. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003528 - ANAL 037286 

PLÍŠEK, Martin 

SPAM a právní aspekty služeb informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb., o 
některých službách informační společnosti).  

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

 K základní právní regulaci informační společnosti, implementace právních normativů 
EU (ES) v ČR. Nevyžádaná obchodní sdělení a spam, odpovědnost poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb, webhosting. Výkon dozoru nad dodržováním zákona č. 
480/2004. Místo poskytovatele služby a povinnosti poskytovatele. Vysvětlení a 
komentář k nejčastějším dotazům k zákonu. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003527 - ANAL 037285 

STANĚK, Karel 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 10, s. 5 - 9.  

 Platné právní předpisy a právní stav v telekomunikacích do 30.4.2005 a od 1.5.2005. 
Implementace evropské legislativy. Principy nové právní úpravy (působnost a cíle - 
2002/21/ES, licencování a oprávnění - 2002/20/ES, přístup, propojování - 
2002/19/ES, služby a práva - 2002/22/ES, ochrana údajů - 2002/58/ES). Změny a 
novely zákona č. 127/2005 Sb. Prováděcí právní předpisy. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003550 - ANAL 037865 

ŠIMÍČEK, Vojtěch 

Model přímého státního financování politických stran pod reflektorem Ústavního 
soudu.  

In: EMP - Jurisprudence. - 14, 2005, č. 6, s. 3 - 11, 4 tab.  

 Rozbor nálezů Ústavního soudu ČR, které se týkaly přímého financování politických 
stran státem. Legitimita tohoto způsobu financování politických stran. Praktický 
projev stávajícího modelu přímého financování politických stran, ústavní limity 
vyplývající z judikatury Ústavního soudu. Zobecňující úvaha směřuje k odmítnutí 
dosavadního způsobu financování politických stran. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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003544 - ANAL 037860 

ŠPICAR, Přemysl 

K povinnosti eurokomformního výkladu českého práva a k rozšíření jeho dopadu na 
oblast 3. pilíře Evropské unie.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 10, s. 253 - 259.  

 Přímý a nepřímý účinek evropského práva (práva EU). Složitost problematiky 
nepřímého účinku, tzn. povinnost eurokonformního výkladu národního práva. 
Problematika nepřímého účinku obecně a rozbor nedávného rozhodnutí Evropského 
soudního dvora (věc C-105/03 Pupino), které povinnost eurokonformního výkladu 
přeneslo i na oblast třetího pilíře Smlouvy o EU, tj. na oblast policejní a justiční 
spolupráce v trestních věcech. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003517 - ANAL 037696 

ŠVANCAR, Radmil 

Od klientů k mladým vrahům.  

In: Učitelské noviny. - 108, 2005, č. 38, s. 10 - 11.  

 Novelizace zákona o ústavní a ochranné výchově. Legislativa v rámci výchovných 
zařízení. Novela mění řadu paragrafů (např. prostorové podmínky v zařízeních, 
snižování počtu dětí ve skupinách, vznik rodinných skupin atd.). V novele se objevuje 
nově i označení "klient". Dále se v novele objevil celý paragraf, který řeší otázku 
zajištění ústavů, kamerových systémů... řeší se psychická způsobilost pracovníka 
výchovného zařízení. Výchovný ústav v Boleticích.  

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003596 - ANAL 037887 

VANTUCH, Pavel 

Odůvodněné odvolání.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 10, s. 53 - 60.  

 Právní úprava odvolání do 31.12.2001 a úprava nynější - předpokladem projednání 
odvolání soudem druhého stupně musí být odůvodnění odvolání, i když jej podává 
sám obžalovaný. Náležitosti odvolání, ustanovení obhájce, záležitosti neřešené 
zákonem, odvolání sepisované obhájcem, napadení výroků rozsudku (skutkové vady, 
vady hmotně- a procesněprávní). Odmítnutí odvolání. Návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003595 - ANAL 037886 

VOLFOVÁ, Irena 

Branná povinnost nově.  
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In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 10, s. 48 - 52.  

 Branná povinnost jako povinnost občana plnit úkoly ozbrojených sil. Je vázána 
výlučně na státní občanství a jsou jí povinni za splnění dalších podmínek všichni 
občané státu, muži i ženy. Základní úkoly ozbrojených sil. Složky branné povinnosti. 
Zánik branné povinnosti. Dobrovolné převzetí branné povinnosti a dobrovolné 
převzetí plnění výkonu branné povinnosti. Vojenská činná služba. Odvodní řízení a 
přezkumné řízení.  

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003546 - ANAL 037861 

ZEZULOVÁ, Jana - RŮŽIČKA, Miroslav 

Problematika pořádkových pokut ukládaných v trestním řízení v rozhodnutích 
(judikatuře) Ústavního soudu.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 10, s. 267 - 273.  

 Rozbor nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 30.11.2004 (sp.zn.Pl.ÚS 15/04) a jeho 
dopadu na rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí policejního orgánu 
nebo státního zástupce v přípravném řízení o uložení pořádkové pokuty do doby 
nabytí účinnosti příslušné novely trestního řádu. Problematika ukládání pořádkové 
pokuty obviněnému (podezřelému) za nesplnění povinnosti předložit důkaz proti sobě 
a otázka ukládání pořádkových pokut policejním orgánem v úseku trestního řízení, 
který předchází zahájení trestního stíhání konkrétní osoby, t.j. prověřování skutečností 
nasvědčujících spáchání trestného činu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003612 - ANAL 034380 

ČENTÉŠ, Jozef 

Niekoľko poznámok k postaveniu slovenských prokurátorov v novom Trestnom 
poriadku.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 10, s. 7 - 12.  

 Postavení prokuratury v novelizovaném právním řádu Slovenské republiky. 
Postavení prokurátora v Trestním řádu. Ostatní subjekty činné v přípravném řízení 
(soudce pro přípravné řízení, policista).  

CZ - sla: PA: če/2005 

 

003619 - ANAL 037907 

ELIÁŠ, Karel 

Vlastnické právo.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 22, s. 807 - 812.  
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Shrnutí základních vad úpravy českého občanského zákoníku, týkajících se nejen 
samotného vlastnického práva. Odlišnost pojetí vlastnictví v české právní úpravě od 
úprav evropských. Systematická hlediska a pojmové souvislosti. Pojem vlastnického  
práva, omezení vlastnického práva, nabytí vlastnického práva. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003624 - ANAL 034385 

HANSEL, Martin 

K otázce vyřizování tzv. anonymních stížností.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 11, s. 26 - 29.  

 Pojem "anonymní stížnost". Stížnost podle 175 správního řádu. Další argumenty 
proti anonymním stížnostem. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003601 - ANAL 037892 

HLAVSA, Petr 

K úpravě řízení ve věcech obchodního rejstříku. 

In: Obchodní právo. - 14, 2005, č. 10, s. 2 - 12.  

 Současná úprava vedení obchodního rejstříku (obchodní soudy). Rejstříkové řízení a 
jeho změny. Zápis do obchodního rejstříku, publicita obchodního rejstříku, úprava 
místní příslušnosti rejstříkového soudu a řízení o zápisu do obchodního rejstříku. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003621 - ANAL 034382 

KLOUČKOVÁ, Světlana 

Přínos Úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy 
Evropské unie ze dne 29. 5. 2000 a jejího Protokolu ze dne 16. 10. 2001.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 11, s. 8 - 10.  

 Článek se zabývá přínosem jednoho z nejvýznamnějších právních nástrojů přijatých 
v rámci EU v oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, a to 
Úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy EU ze dne 
29.5.2000 s jejím Protokolem ze dne 16.10.2001.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003617 - ANAL 037905 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka 

České rodinné právo po vstupu České republiky do Evropské unie. 

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 21, s. 769 - 774.  
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Rodinněprávní instituty jsou do dnešních dnů rozděleny do samostatných kodexů. 
Problematika diskontinuity vývoje rodinného práva a nutnost jeho kvalitativních 
změn v rámci procesu právě probíhajících prací na rekodifikaci občanského zákoníku 
jako základu soukromého práva v souladu s postupně se vytvářejícími evropskými 
standardy rodinného práva. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003599 - ANAL 037890 

KUČERA, Viktor 

K institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti.  

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 11, s. 7 - 9, 1 tab.  

 Zákon č. 350/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb. O azylu a zákon č. 
283/1991 Sb., o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů. Zavedení nového institutu, 
tzv. nepřijatelnosti kasační stížnosti. Geneze institutu nepřijatelnosti. Úloha správního 
soudu. Možná úskalí při rozhodování o přijatelnosti kasační stížnosti. V tabulce vývoj 
počtu žadatelů o azyl (1990 - 2005). 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003620 - ANAL 037908 

KYSELA, Jan 

Na okraj platnosti účinnosti a retroaktivity zákonů. In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 
22, s. 812 - 816.  

 Navázání na článek L.Hanuše, Důvěra v právo... (PrRo 2005/14, s.519). Praktický 
poukaz na legislativní praxi českého parlamentu. Platnost a účinnost zákonů. Úprava 
nabytí účinnosti zákonů. Důvody kritiky změny praxe. Postavení sněmovny: absence 
justifikace a změny praxe, dopady na adresáty práva, dopady na senát a prezidenta 
republiky. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003626 - ANAL 037709 

Nový správní řád a obecní policie.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 47, příloha.  

 Dne 24.6.2004 byl schválen zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 501/2004 
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu. Výčet 
konkrétních ustanovení nového správního řádu, která zakládají nové kompetence 
obecní policie spolu s komentářem. Přehled právních předpisů v oblasti obecní policie 
a některé konkrétní postupy strážníka v souvislosti s novým správním řádem. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003600 - ANAL 037891 

PÁCAL, Jiří 

K postupu soudu při ukládání společného trestu podle 37a TrZ.  

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 11, s. 14 - 16.  

 Na konkrétní kauze je rozebírána aplikace ustanovení 37a TrZ, které řeší 
hmotněprávní důsledky změněné koncepce pojímání skutku a nepřípustnosti trestního 
stíhání, které přinesla novelizace trestního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003623 - ANAL 034384 

Protokol k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy 
Evropské unie, vypracovaný Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 11, s. 21 - 24.  

 Úplné znění Protokolu k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi 
členskými státy Evropské unie, vypracovaný Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy 
o Evropské unii. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003638 - ANAL 037721 

RAJMAN, Jindřich 

Právní úprava podávání a vyřizování stížností.  

In: 112. - 4, 2005, č. 11, s. 26, 1 obr.  

 Podávání a vyřizování stížností. Institut stížnosti. Další opatření. Nadřízený správní 
orgán. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003622 - ANAL 034383 

Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, 
vypracovaná Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 11, s. 11 - 21.  

 Plné znění Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy EU, 
vypracovaná Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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003609 - ANAL 034379 

VANĚK, Jaroslav 

Elektronický spis v trestním řízení : Představení nového informačního systému Policie 
ČR a možnosti využitelnosti dat pro státní zastupitelství a soudy.  

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

 Důvody vzniku nového informačního systému v Policii ČR. Nový informační systém 
umožňující tvorbu elektronického spisu. Možnosti informačního systému. Evidence 
zajištěných věcí. Elektronizace spisových materiálů, součásti elektronického spisu. 
Zabezpečení elektronického spisu. Předání spisového materiálu v elektronické 
podobě. Ukázka elektronického spisu zpracovaného v systému ETŘ, připraveného pro 
předání na městském ředitelství PČR Brno. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003613 - ANAL 034381 

VANTUCH, Pavel 

Poznámky k rekodifikaci trestního práva hmotného po prvním čtení v Poslanecké 
sněmovně.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 11, s. 2 - 8.  

 K rekodifikaci trestního práva hmotného po prvním čtení v Poslanecké sněmovně. 
Koncepce rekodifikace z r. 1996. Vládní návrh nového trestního zákoníku. Formální 
pojetí trestného činu. Kategorizace trestných čin. Snížení hranice trestní 
odpovědnosti. Dekriminalizace. Novelizace nebo rekodifikace? Je potřebný věcný 
záměr trestního zákona a trestního řádu? Je potřebné projednávat současně kodifikaci 
trestního zákoníku a trestního řádu? Závěr.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003663 - ANAL 037300 

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš 

Právní režim předmětů duševního vlastnictví vytvořených v rámci pracovněprávních 
vztahů.  

In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 11, s. 2 - 8.  

 Právní režim zaměstnaneckého díla, majetková práva zaměstnavatele a postavení 
zaměstnance. Počítačové programy, databáze a kartografická díla jako zaměstnanecká 
díla. Legislativa ohledně podnikového vynálezu a podnikového užitného vzoru. 
Obchodní tajemství a ochrana nehmotných hodnot zaměstnavatele. Nehmotné 
hodnoty bez zvláštní právní ochrany (know-how, aj.). Komunitární a 
mezinárodněprávní úprava. 

CZ - cze: PA: bv/2005 
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003689 - ANAL 036878 

FROMMEL, Monika 

Notwendigkeit eines Stalking-Bekämpfungsgesetzes ? [Nutnost zákona o potírání 
stalkingu?].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 17, 2005, č. 3, s. 86 - 88.  

 Současné německé zákony o ochraně proti násilí, obtěžování, stalkingu, ublížení na 
zdraví a domácímu násilí. Kritika těchto zákonů z hlediska obětí trestného činu. 
Schvalování zákonů, soudní řízení, zbytečné spory, průtahy. Kritika současné praxe. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

003681 - ANAL 037923 

JIROUSEK, Adam 

Německý zákon o evropském zatykači protiústavní - dočasný stop předávání 
německých občanů do členských států Evropské unie.  

In: EMP - Jurisprudence. - 14, 2005, č. 7, s. 38 - 43.  

 Komentář rozhodnutí Spolkového ústavního soudu SRN k právní problematice 
základních práv a svobod občanů, jejich ochraně před vydáním do cizího státu, k 
právu na soudní ochranu a k povaze a účinkům práva EU vydaného v rámci tzv. 
třetího pilíře. Evropský zatykač a jeho podstata. Skutkový základ komentovaného 
případu a rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, který konstatoval neústavní 
transpozici evropského zatykače do německého práva. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003674 - ANAL 037916 

LOCHMANNOVÁ, Ludmila 

Kdo je dědicem firmy.  

In: Právní rádce. - 13, 205, č. 11, s. 21 - 29.  

 Odborná literatura se neshoduje v názorech na vymezení pojmu dědic v 11 odst. 5 
obchodního zákoníku. Od 1. ledna 2001 se pojem dědicové objevuje i v 11 odst. 1 
obchodního zákoníku. Autor se pokouší objasnit tento pojem (dědic) jak podle 
obchodního zákoníku, tak i v návaznosti na 15 občanského zákoníku a 13 
živnostenského zákona. Reflexe problému, předchozí vývoj a platná právní úprava. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003661 - ANAL 037298 

MAREK, Karel 

Leasingová smlouva, smlouva o koupi a pronájmu.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 11, s. 9 - 15.  
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 Obecné otázky leasingové smlouvy. Dvě skupiny leasingu (finanční a operativní) a 
druhy leasingu podle různých hledisek (např. mezinárodní a vnitrostátní, přímý a 
nepřímý, spotřebitelský a komerční). Základní subjekty leasingu (výrobce, 
dodavatel/poskytovatel, uživatel, příp. také garant). Možný obsah leasingové 
smlouvy. Smlouva o koupi najaté věci (legislativa, vznik a zánik smlouvy a 
příslušných práv, kupní cena, vady, nabytí vlastnictví). 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003699 - ANAL 037302 

PEJCHALOVÁ-GRÜNWALDOVÁ 

Občanství Evropské unie: k článku I-10 Smlouvy o založení Ústavy pro Evropu.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 11-12, s. 15 - 18, lit.  

 Občanství EU a občanství v evropském kontextu. Volný pohyb osob a jeho další 
rozměry (občanský, sociální, politický). Práva občanů EU (volební, na diplomatickou 
a konzulární ochranu, podávání stížností, aj.). 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003664 - ANAL 037301 

PIKOROVÁ, Gabriela 

Základní zásady sociálního zabezpečení pracovníků migrujících v rámci zemí EU.  

In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 11, s. 24 - 27.  

 Základní principy koordinace sociálního zabezpečení v EU obsahuje nařízení rady 
(EHS) č. 1408/71 a 574/72. Princip rovnosti nakládání, jediného pojištění, sčítání dob 
pojištění, zachování nabytých práv. Výběr pojistné (příspěvků). Institut vysílání 
pracovníků. Výjimky podle čl. 17. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003660 - ANAL 037297 

PIPEK, Jiří 

Smlouva o Ústavě pro Evropu a další vývoj trestního práva v EU.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 12, s. 1434 - 1460, lit.  

 Ke změnám v trestním právu v případě přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Obecná 
problematika, podrobněji k vybraným problémům (trestní právo hmotné, trestní právo 
procesní, svoboda, bezpečnost a práva, listina základních práv EU). 

CZ - cze: PA: bv/2005 
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003667 - ANAL 037909 

PIPEK, Jiří 

Konkurence trestních jurisdikcí a princip "ne bis in idem" : Nad rezolucí 17. 
mezinárodního kongresu trestního práva.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 11, s. 281 - 286.  

Akce: Mezinárodní kongres trestního práva [konference] : 17. kongres.  Peking 
(ČÍNA), 12.09.2004-19.09.2004. Mezinárodní společnost pro trestní právo (AIDP).  

 V rámci mezinárodní spolupráce na mezinárodní i nadnárodní úrovni vznikly, 
vznikají a patrně budou i nadále vznikat mezinárodní a nadnárodní jurisdikce, jejichž 
úkolem bude vyrovnat se se stále větším nárůstem hranice překračující kriminality. To 
vytváří spolu s principy určujícími příslušnost jurisdikcí stav konkurence na všech 
úrovních. Tento formální a fakticky daný konflikt jurisdikcí otvírá možnost sporu o 
jurisdikční příslušnost. Potřebnost řešení je zdůrazněna i tím, že princip ne bis in idem 
je v národním i mezinárodním rámci považován a prohlášen za jedno ze základních 
lidských práv. Princip ne bis in idem v Římském statutu Mezinárodního trestního 
soudu. Závěry, které k této problematice přijal 17. Mezinárodní kongres trestního 
práva. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003662 - ANAL 037299 

RADVAN, Michal 

Zdanění psů.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 11, s. 34 - 35.  

 Změny v ustanoveních o místních poplatcích za držení psů. Definice držitele psa a 
návrhy zastupitelstva Jihomoravského kraje v ráci další novely zákona o místních 
poplatcích. Osvobození od poplatků ze zákona. Předmět a sazba poplatku, vlastník 
psa, poplatek v poměrné výši. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003669 - ANAL 037911 

REPÍK, Bohumil 

K rozhodování státního zástupce o vazbě z hlediska čl. 5 odst. 4 EÚLP 

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 11, s. 290 - 293.  

 Polemická reakce na článek Š. Šťastného "K roli státního zástupce ..." (TPR 2005/7). 
Rozhodování státního zástupce o prodloužení vazby klade zásadní otázky z hlediska 
záruk osobní svobody, které jsou obsaženy jak v čl. 5 odst. 4 EÚLP (Evropská 
úmluva o lidských právech), tak i v čl. 8 odst. 5 Listiny práv a svobod, protože vždy 
existují období, která nejsou pokryta rozhodnutím soudu. Evropský soud pro lidská 
práva vždy zkoumá celé vnitrostátní řízení týkající se kontroly zákonnosti vazby. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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003677 - ANAL 037919 

SOKOL, Tomáš 

Ublížení na zdraví způsobené zdravotnickými pracovníky.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 11, s. 45 - 48.  

 Statistiky neevidují jako speciální kategorii trestní stíhání pro podezření spáchání 
trestného činu ublížení na zdraví při výkonu povolání zdravotnického pracovníka, 
resp. lékaře ani případné odsouzení pro takový skutek. Přesto lze vyvodit (např. 
z počtu stížností), že počet těchto trestních stíhání narůstá. Přes formální stejnost má 
trestní řízení typu pacient, nebo pozůstalí versus lékař určitá specifika. Hlavní okruhy 
odlišností. Problém nedbalosti v postupu lege artis. Problém znaleckých posudků a 
formulace otázek. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003668 - ANAL 037910 

SVATOŠ, Roman 

Zrychlené řízení a vazba pro účely hlavního líčení ve Spolkové republice Německo.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 11, s. 286 - 289.  

 Úsilí o odformalizování, zjednodušení a zrychlení trestního řízení. Jedním z modelů 
procesních institutů tohoto směru je v Německu zrychlené řízení (Beschleunigtes 
Verfahren). Jeho podstata, místní předpoklady, oblast deliktů, okruh pachatelů, 
důkazní situace, jiné předpoklady, průběh řízení. Vazba pro účely hlavního líčení 
(Hauptverhandlungshaft). Srovnání se zkráceným přípravným řízením v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003659 - ANAL 037296 

ZEMÁNEK, Jiří 

Občanský pilíř ústavního vývoje Evropské unie.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 12, s. 1387 - 1406, lit.  

 Proces vytváření unijního standardu lidských práv a iniciativy evropských institucí. K 
Listině základních práv EU a zásada rovnosti občanů EU před zákonem. Občan jako 
zdroj demokratické legitimity EU. 

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

003574 - ANAL 034378 

Agrese v individualistické společnosti.  

In: Psychologie Dnes. - 11, 2005, č. 12, s. 38 - 39.  

 Hlavní motivace pro vznik agrese s následným násilím. Názory různých psychologů 
na vznik agrese. Výsledky sociologických výzkumů agresivity z minulých let. Znaky 
moderní společnosti a konflikty v ní.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003523 - ANAL 034375 

CÍSAŘOVÁ , Pavla 

Reality show po česku.  

In: Psychologie Dnes. - 11, 2005, č. 11, s. 13 - 17.  

 Reality show v českých komerčních televizích, průzkumy sledovanosti, nejčastější 
námitky proti reality show. Sex a erotika v reality show. Faktory, které ovlivňují 
chování soutěžících.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003531 - ANAL 034376 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Nevidět, neslyšet a do ničeho se nemotat? 

In: Psychologie Dnes. - 11, 2005, č. 11, s. 28 - 29 .  

 Rozhovor s doc. Čírtkovou z PA ČR, v němž odpovídá na otázky týkající se 
problematiky, zda by měl člověk zasáhnout, když na veřejnosti dojde k napadení 
někoho jiného, hovoří o kategoriích nebezpečnosti, o tom, jak si zachovat chladnou 
hlavu v případě napadení člověka. V závěru vyjadřuje svůj názor na "český 
alibismus", tj. na menší ochotu zasahovat do toho, co se děje v okolí. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003519 - ANAL 037283 

GUDJONSSON, Gisli H. - SIGURDSSON, Jon Fridrik - EINARSSON, Emil 

The Role of Personality in Relations to Confessions and Denial [Osobnost ve vztahu k 
přiznávání nebo popírání].  
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In: Psychology, Crime and Law. - 10, 2004, č. 2, s. 125 - 135, 3 tab., lit. 31.  

 Analýza výsledků dotazníkového průzkumu (ve formě testů) u vzorku 666 
islandských studentů psychologie. Tabulkové souhrny výsledků podle různých 
hledisek, testů a standardů. Diskuze a vyhodnocení. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003559 - ANAL 037874 

HONZÁK, Radkin 

Agrese, násilí a psychologie moci.  

In: Vesmír. - 84, 2005, č. 11, s. 682 - 682.  

Rec. na : Agrese, násilí a psychologie moci [monografie] / Jan Poněšický. - Praha : 
Triton, 2005. - 226 s. 

 Doporučující recenze na knihu zabývající se příčinami agresivity, jejím 
konstruktivním a destruktivním charakterem. Psychodynamika agrese a formy násilí, 
osobnostní hranice, časná vývojová období. Sociologické a antropologické pojetí 
agrese a násilí, jejich socializace, psychologie moci. Psychopatologie všedního dne. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

003521 - ANAL 037284 

HOWELLS, Kevin - DAY, Andrew - WRIGHT, Steven 

Affect, Emotions and Sex Offending [Afekt, emoce a sexuální kriminalita].  

In: Psychology, Crime and Law. - 10, 2004, č. 2, s. 179 - 195.  

 Vliv emocí a afektu u pachatelů sexuálních trestných činů. Podrobně k 5 základním 
emotivním pohnutkám sexuálního napadení. Další podněty a okolnosti jednání 
pachatele. Možnosti zmírnění důsledků jednání u těchto emotivních stavů. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003573 - ANAL 034377 

JUNGWIRTOVÁ, Jana 

Psychologická péče o hasiče a policisty.  

In: Psychologie Dnes. - 11, 2005, č. 12, s. 18 - 19, foto.  

 Hasiči a policisté se často dostávají do psychicky náročných situací. U obou sborů 
proto existuje psychologická služba. Článek se zabývá odpovědí na otázku, do jaké 
míry je tato služba využívána a jaký může být její přínos. Formy psychologické péče. 
Hlavní úkoly psychologické služby u hasičů. Výsledky anketního šetření z prosince 
2004, které proběhlo u 176 respondentů-studentů 2. roč. kombinované formy studia 
na Policejní akademii ČR. Závěry plynoucí z výsledku  

šetření. CZ - cze: PA: če/2005 
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003585 - ANAL 037706 

NOVÁKOVÁ, Radvana 

Útok na duši.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 11, s. 13, 1 obr.  

 Při vážném ohrožení a poškození vlastního života, dětí, partnera, blízkých příbuzných 
a přátel mohou lidé vykazovat psychické a tělesné příznaky akutní stresové reakce. 
Lidé, kteří zažili extrémní situace, by neměli být ponecháni sami sobě... Pracovníci 
oddělení psychologie a sociologie personálního oddělení MV připravilo materiál 
"Základní informace o možných okamžitých nebo pozdějších reakcích člověka na 
prožitou extrémní událost, zpracovaný pro české občany, kteří zažili červencový 
teroristický útok v Egyptě. Psychologická služba MV. Spolupráce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003616 - ANAL 037904 

SCHMALZL, Hans Peter 

Rette sich, wer kann! : Einige Anmerkungen zum Phänomen der kollektiven Panik 
[Zachraň se, kdo můžeš! Několik poznámek k fenoménu hromadné paniky].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 11, s. 29 - 31, 2 fot., lit. 8.  

 Panika, její folklor a mýtus. Obsah pojmu. Panika jako jev fyzikální a sociálně 
psychologický. Vznik paniky, její vývoj a rozšíření. Možnosti panice zabránit, úloha 
policie. Panika ve sdělovacích prostředcích, sdělovací prostředky jako možní šiřitelé 
paniky, využívání katastrofických scénářů pro sledovanost pořadů. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

003644 - ANAL 034390 

ČERNÝ, Pavel 

"Barvící čézetka" aneb policejní speciál v provedení FX Simunition.  

In: Zbraně a náboje. - 2005, č. 12, s. 52 - 54, obr.  

 Ve specializované přípravě příslušníků Policie ČR dosud znatelně chyběl prostředek 
k realizaci náročnějších modelových situací. Nyní se poprvé oficiálně dostává do 
vybavení policie další verze nyní již nejčetnější služební zbraně, tzv. "modré" 
provedení pistole CZ Compact Police, určené k soupeřským nácvikům barvícím 
střelivem FX od kanadské firmy Simunition.  

CZ - cze: PA: če/2005 
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003625 - ANAL 034386 

DUŠEK, Ondřej 

SIG SSG 3000 _308 Winchester : Zbraň odstřelovačů URNy Policie ČR.  

In: Zbraně a náboje. - 2005, č. 12, s. 10 - 13, obr.  

 Popis odstřelovací pušky SIG SSG 300, kterou jsou již 10 let vyzbrojeni policejní 
odstřelovači URNy. Technické údaje.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003641 - ANAL 034387 

KNOTEK, Jiří 

TAURUS - dlouhý hoch 981.  

In: Zbraně a náboje. - 2005, č. 12, s. 14 - 16, obr.  

 Představení jednoho z neobvyklých reprezentantů brazilské zbrojovky TAURUS - 
revolveru Model 981 v ráži .22 Magnum. Technické údaje a popis zbraně. Přednosti 
revolveru.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003642 - ANAL 034388 

KNOTEK, Jiří 

TAURUS s novinkami.  

In: Zbraně a náboje. - 2005, č. 12, s. 22.  

 Technické údaje několika novinek (zejména revolverů) brazilské zbrojovky Taurus, 
které jsou určeny pro příznivce této značky na příští rok.0 

 CZ - cze: PA: če/2005 

 

003665 - ANAL 034391 

KNOTEK, Jiří 

Právo mít zbraň.  

In: Zbraně a náboje. - 2005, č. 12, s. 64 - 66.  

 Odborník v oboru trestního práva JUDr. J.Teryngel odpovídá na otázky, týkající se 
možnosti získat oprávnění k držení zbraní (zda radikálně zpřísnit možnost získání 
oprávnění nebo je vůbec zakázat).  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

003643 - ANAL 034389 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

A.T.C. model 5.  
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In: Zbraně a náboje. - 2005, č. 12, s. 38 - 41, obr.  

 Představeny dvě nové variace pistole ráže 6,35 Browning - A.T.C. model 5 r. 6,35 
Browning. Technické údaje, konstrukce, ovládání, vybavení. Výsledky střeleckého 
testu. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA 
 

003569 - ANAL 037289 

CLARKE, N.L. - FURNELL, S.M. 

Authentication of users on mobile telephones - A survey of attitudes and practices 
[Průzkum názorů a praxe oprávnění uživatelů mobilních telefonů].  

In: Computers and Security. - 24, 2005, č. 7, s. 519 - 527, 5 obr., 3 tab., lit. 21.  

 Bezpečnost provozování mobilního telefonu. K míře ochrany oprávněného uživatele, 
identifikační technologie, PIN. Z výsledků průzkumu u 297 majitelů mobilu. Další 
možnosti ochrany, uplatnitelnost biometrie. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003506 - ANAL 037685 

IVANKA, Ján 

Odolnost uzavřených kamerových a kontrolních systémů proti přepětí.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 5, s. 28 - 29, 3 obr., lit. 2.  

 Pojem odolnost systémů. Základní funkce schopnosti systémů. Nejdůležitější řízené 
režimy PC systémů. Možné způsoby vzniku elektrostatických výbojů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003503 - ANAL 037682 

KLÜGL, Jan - PAVLÍK, Jan 

Zabezpečovací systémy k ochraně majetku a osob.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 5, s. 6 - 15, 13 obr.  

 Základní principy ochrany. Navrhování systému ochrany. Komplexní systém 
ochrany. Výstavba zabezpečovacího systému. Návrh, projekt, dodávka 
zabezpečovacího systému. Postup zabezpečovací firmy. Integrované zabezpečovací 
systémy. Preventivní programy "Bezpečná lokalita". Zahraniční zkušenosti a program 
"Bezpečná lokalita". Terorismus v současnosti. Fyzická ochrana. Ochrana proti 
bombám. Bezpečnostní opatření. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003504 - ANAL 037683 

KŘEČEK, Stanislav 

Návrh, montáž, prohlídky a revize systémů EZS - nová pravidla nebo dodržování 
známých zásad? 

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 5, s. 16 - 20, 1 obr., 1 tab.  

 Elektronická zabezpečovací signalizace - Poplachové systémy - Část 7: Pokyny pro 
aplikaci. Odborná způsobilost. Bezpečnostní předpisy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003570 - ANAL 037290 

O'GORMAN, Lawrence - BAGGA, Amit - BENTLEY, Jon 

Query-directed passwords [Dotazovací hesla].  

In: Computers and Security. - 24, 2005, č. 7, s. 546 - 560, 2 obr., 3 tab., lit. 37.  

 Charakteristika, výsledky testování, účel a specifikace nové technologie ověřování 
oprávněnosti přístupu a účastníků v síti (QDP - Query-directed passwords). Princip 
QDP - vstupní komunikační heslo na základě dotazů a správných odpovědí (v 
podstatě aplikace systému zvolání x ohlas). Podrobnosti a údaje k bezpečnému 
využívání, využitelnost a další možný vývoj QDP. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

003507 - ANAL 037686 

RYBÁŘ, Pavel - FISCHER, P. 

Sprinklerová zařízení - trvalá provozuschopnost v praxi.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 5, s. 31 - 34, 8 obr., 3 tab., lit. 11.  

 Pokračování z minulého čísla. Sprinklerové statistiky a výsledky kontrol inspekčních 
orgánů. Úspěšnost sprinklerových zařízení. Příčiny neúspěšného nasazení 
sprinklerových zařízení. Netěsnost sprinklerového zařízení. Monitorovací zařízení. 
Hlavní příčiny neúspěšného nasazení sprinklerových zařízení v USA. Ověřené 
postupy k zajištění trvalé účinnosti sprinklerových zařízení po jejich předání 
provozovateli. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003505 - ANAL 037684 

VEINER, Zdeněk 

Certifikace poplachových systémů.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 5, s. 21.  

 Výrobková certifikace je prováděná certifikačním orgánem. Certifikační orgán. 
Dokumentace k certifikaci výrobku. Protokol o zkoušce. Návod k obsluze, montáži a  
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údržbě. Jakost výrobku. Certifikát. Stupeň zabezpečení. Dozor nad certifikovaným 
výrobkem. Odnětí certifikátu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

003637 - ANAL 037720 

ADAMEC, Vilém 

Příprava krizových štábů v Lázní Bohdaneč.  

In: 112. - 4, 2005, č. 11, s. 25, 1 obr.  

Akce: Instrukčně metodické zaměstnání ke vzdělání členů krizových štábů 
[Metodické zaměstnání]. Lázně Bohdaneč (ČR), 10.10.2005-11.10. 2005.  

 Ve dnech 10.-11.10.2005 bylo v Lázních Bohdaneč instrukčně metodické zaměstnání 
ke vzdělávání členů krizových štábů. Zúčastnilo se na 60 odborníků. V prvním bloku 
přednášek byly prezentována informace o úkolech a organizaci krizových štábů v 
systému zdolávání následků mimořádných událostí. Druhá část byla zaměřena na 
doplňkové informace o možnostech studia krizového managementu na našich VŠ a 
vybraných vzdělávacích zařízeních. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003628 - ANAL 037711 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Ochrana před bleskem a přepětím.  

In: 112. - 4, 2005, č. 11, s. 10, 1 obr.  

Akce: Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov [konference]. Praha (ČR),  
13.10.2005.  

 Dne 13.10.2005 se konala mezinárodní konference pod názvem "Atmosférické 
výboje a protipožární ochrana budov. Cílem konference byla výměna zkušeností a 
nových poznatků z oblasti požární ochrany, kdy ke vznícení dochází působením 
blesku při bouřce a atmosférickém přepětí v síti nn. Problematika škod způsobených 
bleskem a přepětím zasahuje do oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a 
průmyslové bezpečnosti. Informace o dalším očekávaném vývoji v ČR, především z 
hlediska evropských norem. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003633 - ANAL 037716 

DVOŘÁK, Otto - ŠEVĚČEK, Petr 

Toxické nebezpečí kouře při požárech.  

In: 112. - 4, 2005, č. 11, příloha.  

 Nebezpečí vyplývající z toxicity zplodin hoření v ČR podle statistiky požárů za 
období 1992 - 2004. Faktory, které určují toxické nebezpečí (riziko) možnosti 
laboratorního posouzení toxické vydatnosti zplodin hoření materiálů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003631 - ANAL 037714 

FAJGAR, Josef 

Podzim 2005 prověřil složky IZS.  

In: 112. - 4, 2005, č. 11, s. 16 - 17, 3 obr.  

 Taktické cvičení IZS s pracovním názvem "Podzim 2005". Téma cvičení. Příprava a 
provedení cvičení. Cíl cvičení. Hodnocení cvičení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003639 - ANAL 037722 

Metodické listy.  

In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 11, příloha.  

 Metodické listy jako pomůcka pro velitele dobrovolných hasičských jednotek. 
Zdolávání požárů za ztížených podmínek - nebezpečí pádu, nebezpečí infekce, 
nebezpečí ztráty orientace a nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Činnost hasičské 
jednotky po příjezdu na místo zásahu. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

003634 - ANAL 037717 

PIVOVARNÍK, Ján 

Technická normalizace v oblasti ukrytí obyvatelstva.  

In: 112. - 4, 2005, č. 11, s. 20.  

 Problematika ukrytí obyvatelstva. Zákon č. 239/2000 Sb., stanovuje pro oblast ukrytí 
obyvatelstva působnost a pravomoc státních orgánů, orgánů územních samosprávných 
celků, právnických a fyzických osob ve vztahu ke stavbám civilní ochrany. Vyhláška 
č. 380/2002 Sb., stanovuje pro oblast ukrytí obyvatelstva zásady postupu při 
poskytování úkrytů, způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva atd. Změny 
předpisů. normy ČSN 739050 a ČSN P 739010. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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003630 - ANAL 037713 

POKORNÝ, Jiří - BEZDĚK, Radim - ŽÍDKOVÁ, Věra 

Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požárů.  

In: 112. - 4, 2005, č. 11, s. 13 - 15, 5 obr., 1 tab., lit. 4.  

 Příprava, průběh a výsledky zkoušek pyrotechnických výrobků. Pyrotechnické 
výrobky, jejich definování, dělení a limitní přípustná množství v prodejních 
prostorách a příručních skladech. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003629 - ANAL 037712 

RÁŽ, Zdeněk 

Výchova dětí v oblasti požární ochrany.  

In: 112. - 4, 2005, č. 11, s. 11, 1 obr.  

 Na základě Pokynu MŠMTV (Č.j.: 12050/03-22 ze dne 4.3.2003) byla do 
vzdělávacích programů škol začleněna tématika ochrany člověka za mimořádných 
událostí. Žáci a studenti se seznamují s tím, jak se chránit před různými druhy 
ohrožení, a jak se chovat při mimořádných událostech. příručka pro učitele základních 
a středních škol "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Obsah příručky.  

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003636 - ANAL 037719 

ŘÍHA, Josef 

Koncept a teorie bezpečného rizika.  

In: 112. - 4, 2005, č. 11, s. 22 - 25, 2 obr., 2 tab., lit. 11.  

 Teoretické předpoklady pro management a optimalizaci bezpečnostního rizika na 
pozadí jeho specifických vlastností. Hodnocení a řízení rizik. Podstata bezpečnostního 
rizika a kvantitativní rizikové analýzy. Příprava rizika. Určování přijatelnosti rizika. 
Závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003614 - ANAL 037902 

SCHMIDT, Thorsten 

Wasserrettung aus der Luft [Záchrana z vody ze vzduchu].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 11, s. 22 - 23, 3 fot.  

 Využití letecké záchranné služby - zejména vrtulníků – v případech povodní (nebo i 
lodních nehod) pro záchranu tonoucích osob. Seznámení se speciální policejní 
skupinou, jejím technickým zázemím, úkoly a možnostmi. Využití při různých  
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záchranných akcích. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

003640 - ANAL 037723 

SLOSIARIK, Ján 

Legislatívne aktivity európskych štátov na úseku ochrany lesov před požiarmi.  

In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 11, s. 8 - 9, 2 obr., 1 tab.  

 Lesní požáry každoročně způsobují na území Evropy značné škody a považují se za 
nejnebezpečnější činitele poškozující a ničící les. Statistiky lesních požárů na území 
SR v letech 2000 - 2004. Ochrana lesů v Evropě. Příčiny požárů. Přehled a stručný 
obsah legislativních předpisů, které se zabývají problematikou ochrany lesa před 
požáry v SR. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

003646 - ANAL 037725 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Civilní ochrana.  

In: Mionitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 3, s. 5 - 6 

Poslání civilní ochrany v Itálii. Úkoly národní služby civilní ochrany. Tři úrovně 
italského krizového řízení. Úkoly celostátní služby. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003647 - ANAL 037726 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana před záplavami.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 3, s. 7 - 8. 

Stručná charakteristika záplav v Rakousku (rok 2005). Následky záplav. Doporučení 
pro případ ohrožení vodou. Doporučení v případě akutní potřeby. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003648 - ANAL 037727 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Britské priority v civilní ochraně Evropské unie.  

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

Některé úkoly v oblasti civilní ochrany, které chce zlepšit předseda Velké Británie v 
rámci rotačního cyklu EU. Základní cíle působení pracovní skupiny civilní ochrany. 
Tvorba výkonného a efektivního managementu pro boj s terorismem v souvislosti  
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s Akčním plánem EU pro oblast terorismu. Ochrana kritické infrastruktury a civilní 
ochrana spolu souvisejí. Je připravena řada důležitých pracovních setkání, seminářů a 
workshopů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003651 - ANAL 037730 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Systém varování německé meteorologické služby.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 3, s. 15 - 16.  

Vybudování nového systému varování pro koordinaci nasazení hasičů a jiných 
organizací ochrany proti katastrofám. Informační systém o povětrnostních situacích 
pro hasiče (feWIS). Popis informačního systému FeWIS. Metoda KONRAD 
(konvekční vyvolávání radarové produkce). Speciální model výpočtu úniku 
škodlivých látek. Propočtový model odhadu rizika při náhodném úniku toxických 
látek HEARTS. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003649 - ANAL 037728 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Změny ve vzdělávání spolkových instruktorů civilní ochrany.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 3, s. 11 - 12.  

Vzdělání a praktická příprava osob, předurčených ke službě v civilní ochraně v rámci 
sdruženého systému ochrany obyvatelstva, je prováděno na úrovni obce, kantonu a 
státu podle druhu zařazení a stupně předurčení daného příslušníka. Vzdělávání 
spolkových diplomovaných instruktorů. Čtyři povinné moduly. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

003650 - ANAL 037729 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Výkonné složky ochrany obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 3, s. 13 - 14.  

 Rozhodující záchrannou složkou v ochraně obyvatelstva na úrovni departmentů jsou 
požárníci. Činnost požárníků. Statistiky spektra zásahu požárníků. Požárníci ve 
Francii disponují vlastní zdravotnickou a lékařskou službou. Mobilní reanimační 
jednotky (SMUR). Služba rychlé lékařské pomoci (SAMU). 

CZ - cze: PA: ká/2005 


