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ALKOHOL, DROGY 
 

003868 - ANAL 038213 

DERÉ, Michal 

Praktické využití soupravy k orientační detekci drog.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 4, s. 8 - 9, 4 obr. 

 Detekční souprava, umístěná v praktickém kufříku, se skládá ze dvou systémů. První 
systém se spodní částí kufříku obsahuje testy DRUGLAB, sloužící k identifikaci 
omamných i psychotropních látek v tělních tekutinách, např. moči, a to pomocí 
imunologické detekční metody. Druhý systém - vlastní souprava NIK, je naopak 
určena především ke zkoumání pevných látek ale i kapalných vzorků. Základní 
zásady bezpečnosti práce. Použití této soupravy. Základní obecné zásady při 
provádění testů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003720 - ANAL 037310 

JANOSZKA, Jerzy - RYMKIEWICZ, Apoloniusz - DOBOSZ, Tadeusz 

Halucynogenne grzyby - lisiczki (Psylocibe). Czesc I. Charakterystyka, skutki 
zazycia, rozpoznawanie [Halucinogenní houby - lysohlávka (Psylocibe). Část I. 
Charakteristika, účinky a rozpoznávání].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 55, 2005, č. 3, s. 215 - 219, 2 obr., 
lit. 6. 

 Z mykologie halucinogenních lysohlávek. K výskytu, stavbě a tvaru, růstu a 
rozpoznávání těchto hub. Obsažené halucinogenní látky, farmakologické složení a 
obsah psilocybinu. Halucinogenními účinky, úprava hub a dávkování. Nebezpečí 
předávkování se smrtelnými účinky nebo záměny. 

PL - pol: PA: bv/d2006 

 

003860 - ANAL 038205 

KACHLÍK, P. 

Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně : 1.část.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 4, s. 193 - 221, 4 grafy, 52 tab. 

 V roce 1997 proběhlo anonymní dotazníkové šetření, zaměřené na užívání drog a na 
postoje k nim u 1567 posluchačů 6 fakult Masarykovy univerzity v Brně. Cíl a 
metodika. Výsledky. Konzumace produktů konopí. Konzumace ostatních 
kontrolovaných látek. Další znaky, charakterizující konzumaci drog a postoje k nim. 
Pokračování příště.  

SLK - cze: PA: ká/2006 
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003862 - ANAL 038207 

KOTRČ, D. 

Uživanie psychoaktívnych látok a patologické hráčstvo na základných a stredných 
školách v obvode kysucké Nové Mesto.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 4, s. 223 - 

239, 2 grafy, 11 tab., lit. 2. 

 Problematika dostupnosti a užívání psychoaktivních látek, patologického hráčství. 
Výzkum byl realizovaný u 1142 žáků 4.-7. ročníků základních škol a studentů 3. 
ročníků středních škol. materiál. Výsledky a diskuse. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/d2006 

 

003867 - ANAL 038212 

NOŽINA, Miroslav 

Laos: Mezi pěstiteli opiového máku.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 4, s. 3 - 7, 3 obr. 

 Získávání surového opia z máku. Laos patří k nejvýznamnějším producentům 
narkotik ve světě. Úrodu v roce 2005 odhadli experti OSN na 125 - 130 tun surového 
opia. Úřady pěstování opia Homongům tolerují. Překupníci. Cena kilogramu opia. 
Zavádění komplexních rozvojových programů, financovaných OSN a v poslední době 
i USA. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003729 - ANAL 037940 

ORBANOVÁ, Kamila - LEJČKOVÁ, Pavla 

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2004.  

In: Zaostřeno na drogy. - 3, 2005, č. 5, s. 1 - 12, 9 tab, 6 grafů, 1 mp, lit. 26. 

 Hlavní trendy ve věcech drog v roce 2004. Míra užívání drogy (obecná populace, 
problémoví uživatelé). Důsledky užívání drog (úmrtí a mortalita uživatelů drog, 
infekce, dopravní nehody). Prevence a léčba (přijímání prevence, harm reduction, 
léčba a doléčování). Prosazování práva a stíhání drogové kriminality. Dostupnost drog 
v ČR. Statistické údaje. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003871 - ANAL 038216 

VANĚČEK, Miloš 

Ketamin.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 4, s. 45 - 48, lit. 1. 
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Zkušenost s ketaminem v Čechách. Užívání ketaminu mezi návštěvníky nočních 
klubů. Tělesné a psychické účinky ketaminu. Doba podání ketaminu. Předávkování 
ketaminem. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003872 - ANAL 038217 

VANĚČEK, Miloš 

Tis červený.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 4, s. 49 - 50, 1 obr., lit. 3. 

 Historie jedovaté rostliny červeného tisu. Popis tisu. Výskyt, obsažené látky, léčebné 
využití, účinky. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003870 - ANAL 038215 

Výroční zpráva Eurojustu za rok 2004.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 4, s. 17 - 41, 2 obr. 

 Struktura a vývoj Eurojustu. Ochrana osobních dat. Projekt E-POC a Elektronický 
registr případů Eurojustu. Právní prostředí a partneři. Evropský zatýkací rozkaz 
(EZR). Evropská justiční síť (EJS). Společné vyšetřovací týmy. Evropský úřad proti 
podvodům. Koordinátor EU pro boj proti terorismu. Mezinárodní sdružení 
prokurátorů (IAP). Evropská ústava. Řešené příklady: Terorismus, evropský zatýkací 
rozkaz, obchodování s narkotiky, pašování nelegálních přistěhovalců a obchod s 
drogami. Vztahy s vnitrostátními orgány. Rozšíření EU přineslo obrovské změny 
všem organizacím EU včetně Eurojustu. Organizační struktura Eurojustu. Cíle  
Eurojustu pro rok 2006. Právní a praktická implementace rámcového rozhodnutí o 
evropském zatýkacím rozkazu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

003802 - ANAL 037767 

CHMELÍK, Jan 

Současný stav a trendy páchání loupeží v peněžních ústavech.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 6, s. 21 - 25, 5 tab., lit. 1. 

 Stručná obecná charakteristika loupežných přepadení. Vývoj celkové kriminality 
loupeží v letech 2000 - 2004. Loupeže ve finančních institucích 2000 - 2004.  
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Nejčastější způsoby páchání loupeží. Fingované loupežné přepadení vozidla firmy 
Securitas ČR. Loupežná přepadení vozidla firmy Securitas ČR Cash Handling  

Service, s.r.o. Objasnění případů loupežných přepadení do čtyř bank ČSOB. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003707 - ANAL 036887 

COLE, Simon A. 

More than Zero : Accounting for Error in Latent Fingerprint Identification [Procento 
chyb vyšší než nula. Jak vysvětlit chybu při identifikaci skrytých otisků prstů].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 95, 2005, č. 3, s. 985 - 1078, 3 obr., 5 
tab., lit. 398. 

 Omyly při identifikaci skrytých otisků prstů v současné i dřívější daktyloskopii. 
Diskuse o údajné neomylnosti daktyloskopie. Následky omylů. Přehled známých 
soudních případů v USA v posledních letech a stručná retrospektiva 20.století. 
Analýza omylů pomocí DNA. Rozbor daktyloskopických omylů, metodika. Procento 
chyb, statistiky. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

003837 - ANAL 037320 

GRIFFITHS, Mark - PARKE, Adrian - PARKE, Jonathan 

Gambling-Related Violence: An Issue for the Police? [Hráčství a násilí. Otázka pro 
policii].  

In: Police Journal. - 78, 2005, č. 3, s. 223 - 227, lit. 13. 

 Souvislost hazardního a patologického hráčství s agresivitou, závislostí na drogách a 
alkoholu, výtržnictvím a kriminalitou. Oběti agresivity a úkoly policie. Provozování  

heren a zajišťování ochrany a bezpečnosti personálu, hráčů a dalších osob. 

GBR - eng: PA: bv/d2006 

 

003766 - ANAL 037313 

HALL, Donna L. 

Domestic Violence Arrest Decision Making [Rozhodování o vzetí do vazby pachatele 
domácího násilí].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 32, 2005, č. 4, s. 390 - 411, 5 tab., lit. 37. 

 Studie k rozhodovacímu procesu o zadržení a vazbě pachatele (podezřelého) z 
domácího násilí. Mj. byly analyzovány údaje ze 3 měst na severu státu New York. 
Porovnání 2 modelů rozhodování (tzv. racionálního a sociálně strukturovaného). 
Ukázal se výrazný vliv přítomnosti nebo nepřítomnosti pachatele na místě domácího 
násilí. Závěry. 

USA - eng: PA: bv/d2006 
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003751 - ANAL 037958 

HAVRLENTOVÁ, Darina 

Základy kriminologie a trestní politiky.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 12, s. 333 - 336. 

Rec. na : Základy kriminologie a trestní politiky [monografie] / J. Kuchta a kol.. - 
Praha : C.H.Beck, 2005. - 576 s. 

 Hodnocení odborné publikace zabývající se problematikou kriminologie jako vědy, 
její aplikací na konkrétní druhy kriminality a formováním trestní politiky. 

CZ - sla: PA: bh/d2006 

 

003767 - ANAL 037314 

HENNING, Kris - FEDER, Lynette 

Criminal Prosecution of Domestic Violence Offenses [Trestní stíhání pachatelů 
domácího násilí].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 32, 2005, č. 6, s. 612 - 642, 4 tab., lit. 49. 

 Zjišťování faktorů, které ovlivňují rozhodování o druhu a výši trestu pro pachatele 
přečinů nebo trestných činů domácího násilí. Analýza podkladů získaných 
průzkumem u 4178 vazebně stíhaných. Tabulkové shrnutí výsledků průzkumu a 
diskuze. 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

003794 - ANAL 037763 

INGRID, Matoušková 

Jsem hacker, kdo umí víc? 

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 6, s. 2 - 4, lit. 8. 

 Problematika hackingu. Termín "hacker". Vysvětlení názoru "Cracker, phreaker, 
lamer". Pravidla komunity hackerů. Pravidla hackerů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003724 - ANAL 037935 

JEŽEK, Karel 

Do bank pronikají mafie.  

In: Ekonom. - 49, 2005, č. 48, s. 77. 

 Pronikání organizované kriminality do britského bankovnictví s cílem páchat 
podvody a legalizovat zisky z trestné činnosti. Podplácení zaměstnanců, aby 
prozrazovali důvěrné informace, pronikání do pozic ve finančním sektoru vzhledem k  
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omezené možnosti prověřování nových zaměstnanců, další způsoby infiltrace do 
bankovní sféry. 

 

003769 - ANAL 037316 

MAGOON, Maggie E. - GUPTA, Rina - DEREVENSKY, Jeffrey 

Juvenile Delinquency and Adolescent Gambling [Kriminalita mladistvých a hráčství 
dospívajících].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 32, 2005, č. 6, s. 690 - 713, lit. 79. 

 Práce se zabývá problematikou hráčství, delikvence a kriminality mládeže v širším 
kontextu, včetně možností působení na mládež (výchova, prevence, postihy, náprava). 
Působení systému soudnictví nad mládeží a další výzkum. K legislativě a legalizaci 
hráčství. Relevantní otázky teorie chování a kriminologie.  

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

003711 - ANAL 037927 

Neue Bedrohungen erfordern neue Bekämpfungsformen [Nové hrozby vyžadují nové 
formy boje proti nim].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 12, s. 24 - 25. 

Akce: Neue Allianzen gegen Kriminalität und Gewalt [konference] : Herbst 
Konferenz BKA. Wiebaden (NĚMECKO), 02.11.2005-03.11.2005. BKA 
(Bundeskriminalamt) (NĚMECKO). 

 Pravidelná podzimní konference BKA na téma boje s kriminalitou a terorismu, 
zajištění vnitřní bezpečnosti a vytýčení nové koncepce boje proti kriminalitě a 
terorismu zdůraznila nutnost soustředění na potírání a prevenci nových forem 
kriminality, především počítačové a organizované. Nutnost mezinárodní spolupráce, 
bezpečnostní zájmy v ekonomice, kooperace všech bezpečnostních složek státu. 

BRD - ger: PA: bh/d2006 

 

003747 - ANAL 037739 

POŽÁR, Josef 

Některé trendy informační války, počítačové kriminality a kyberterorismu.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 4, s. 265 - 275, 2 tab., lit. 6. 

 Aspekty počítačové kriminality a kyberterorismu. Různá pojetí tohoto fenoménu. 
Úzké souvislosti informační války a kyberterorismu. Hrozby a trendy vývoje 
kyberterorismu, které by mohly mít vliv na mezinárodní společenství a jednotlivé 
státy. Boj s kyberterorismem bude s rozvojem informačních a komunikačních 
technologií velmi složitý, a proto bude nezbytné vzdělávat se v takových oblastech  
jako je ochrana dat, informační bezpečnost a jiné. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 
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003757 - ANAL 037745 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Účinně bojovat s kriminalitou.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 4, s. 326 - 329, lit. 2. 

 Stručný obsah článků dvou německých autorů. V první části nás autor seznamuje s 
výhodami týmového komplexního přípravného řízení trestního, a ve druhé části se 
strategickými analýzami vývoje kriminality a jejich využitím k plánování boje s 
kriminalitou. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003732 - ANAL 037943 

RYSKOVÁ, Světlana 

Slepá víra nenapadnutelnosti.  

In: Ekonom. - 49, 2005, č. 50, s. 77, 1 tab. 

 Téměř 63 procent českých firem se stalo v minulých dvou letech obětí hospodářské 
kriminality. Přesto nevěnují příliš pozornosti její prevenci. Vnitřní obrana firmy 
začíná analýzou a identifikací rizik. Úloha zaměstnanců při prevenci a odhalování 
hospodářské kriminality. Klíčová role interního auditu. Důležitost personální práce. 
V tabulce nejčastější typy podvodů. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003768 - ANAL 037315 

WILLIAMS, Robert J. - ROYSTON, Jennifer - HAGEN, Brad F. 

Gambling and Problem Gambling Within Forensic Populations [Hráčství a 
problémové hráčství v nápravných zařízeních].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 32, 2005, č. 6, s. 665 - 689, 2 tab., lit. 57. 

 Přehled zveřejněných výsledků průzkumů mezi vězni v nápravných zařízeních v 
Austrálii, USA, Velké Británii a na Novém Zélandu. Problémové a patologické 
hráčství a následná trestná činnost vedoucí až k uvěznění. Údaje k hráčství ve 
věznicích. 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

003722 - ANAL 037934 

ŽÁK, Milan - VYMĚTAL, Petr 

Když bují korupce.  

In: Ekonom. - 49, 2005, č. 48, s. 61 - 62, 1 graf, 1 tab. 

 Míra korupčního jednání v ČR se podle hodnocení Transparency International 
vymyká kontrole. Sledování tzv. indexu vnímání korupce (CPI) a získávání dat pro  
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CPI. Postavení ČR, srovnání s Dánskem. Problém korupce obecně, příčiny a dopady. 
Neúčinnost potírání korupce. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003844 - ANAL 037795 

KOPIC, Jaroslav 

Věčné pokušení - drahá krása.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 12, s. 2 - 5, 1 graf, 9 obr. 

 Problematika na poli starožitností se v poslední době ustálila, nebo má jen drobně 
sílící tendenci. Žebříčku nejžádanějšího zboží vévodí obrazy (jednou provždy 
originály), sochy, hodiny, porcelán, sklo, šperky. Systém evidence uměleckých děl. 
Krádeže vloupáním do objektů se starožitnými a uměleckými předměty. Mezinárodní 
spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

002859 - ANAL 037203 

LIČKOVÁ, Magdalena 

Pokojné soužití právních systémů a mírotvorná úloha soudce v oblasti mezinárodního 
obchodu.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 8, s. 837 - 857, lit. 

 K vývoji mezinárodního práva v oblasti řešení sporů v hospodářských záležitostech a 
při obchodování. Evropský soudní dvůr a pravidla WTO (Světové obchodní org.) 
týkající se vedení sporů. Marrakešské dohody. Otázka právních účinků a příklady  
soudních rozhodnutí. ESD a rozhodnutí přijatá Orgánem pro řešení sporů. Závěrem k 
vývoji mezinárodního práva veřejného, marrakešským dohodám a právních pozic 
zpráv přijatých Orgánem pro řešení sporů v řádu ES. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003853 - ANAL 037321 

LOWENSTEIN, L.F. 

Domestic Violence, Recent Research (2004-2005) Part II: Repercussions for the 
Victims [Domácí násilí, výzkumy z let 2004 a 2005. Část 2. - důsledky a reakce 
obětí].  

In: Police Journal. - 78, 2005, č. 3, s. 241 - 250, lit. 32. 

 Druhá a závěrečná část článku z č. 2/2005, s. 147 - 157, zabývající se následky 
domácího násilí, zejména u postižených žen a dětí. Důsledky pro psychiku, 
společenské a pracovní uplatnění, zdraví. Některé zvláštnosti u obětí z jiných kultur a 
menšin. Analýza údajů z průzkumů. 

GBR - eng: PA: bv/d2006 
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003859 - ANAL 036898 

MERKLE, Andrea 

Videoüberwachung in Stuttgart - Rückfall oder Stabilisierung ? : Der Rotebühlplatz 
zwei Jahre nach Abbau der Kameras [Videokamery ve Stuttgartu - recidiva nebo 
stabilizace ?].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 12, s. 727 - 733, 2 obr., 2 schémata, lit. 17. 

 Za 18 měsíců sledování důležitých ohnisek kriminality na Rotebühlplatz ve 
Stuttgartu bylo možno vykázat pozitivní výsledky. Jaká je situace dnes, dva roky po 
odstranění videokamer? Autorka klade otázku, jestli se Rotebühlplatz stal opět 
ohniskem kriminality jako kdysi, nebo jestli se podařilo výše uvedené pozitivní 
výsledky stabilizovat. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

003893 - ANAL 037330 

MILLS-SENN, Pamela 

Swindles, cons and rip-offs [Krádeže, podvody a rozkrádání].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 10, s. 16 - 26. 

 Potírání finančních podvodů a rozkrádání na poštách a v poštovním styku úředníky a 
podvodníky zvenčí. Úkoly, pravomoci a činnost poštovní inspekce USA. Poštovní 
inspekční služba patří mezi nejstarší federální agentury s bezpečnostními 
pravomocemi. Některé složky struktury inspekce a příklady spolupráce (s FBI, aj.). 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

003848 - ANAL 037799 

NOVÁKOVÁ, Radvana 

Kapka prevence.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 12 , s. 13, 3 obr. 

Hodonín  

Projekt v oblasti sociální situační prevence. Kapka prevence pochází z Okresního 
ředitelství PČR Hodonín. V rámci Kapky prevence byl vypracován etapový projekt, 
při kterém mohou s dětmi pracovat nejen policisté, ale i učitelé a při jeho naplňování 
nezůstanou stranou ani rodiče žáků. Pracovní listy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003849 - ANAL 037800 

NOVÁKOVÁ, Radvana 

Supermarket jako magnet.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 12, s. 14 - 15, 1 obr. 
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Problematika krádeží v supermarketech. Krádeže v obchodních domech přibyly oproti 
r. 2004 v prvních třech měsících skoro o sto procent. Zřízení týmu "Kabelka". 
Rozkrytí několika zlodějských skupin. případy krádeží pachatelů v supermarketech. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003869 - ANAL 038214 

NOŽINA, Miroslav 

Organizovaný zločin v zemích Visegradu : 1.část.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 4, s. 10 - 16. 

 Stav organizované kriminality v zemích Visegradu. Proporce, složení a sféry 
působení organizovaného zločinu v zemích Visegradu. Organizovaný zločin v 
ekonomice a společnosti zemí Visegradu.  

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003845 - ANAL 037796 

POSPÍŠILOVÁ, Kateřina 

Francouzské poselství české policii.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 12, s. 9. 

 Násilnosti na perifériích francouzských velkoměst rozdmýchala nešťastná a krutá 
nehoda, při které zemřeli dva mladíci, údajně pronásledovaní policií. Francouzská 
policie, která od počátku zachovávala pevný a nekompromisní postoj vůči pouličním 
násilnostem, později připustila nutnost kombinovat represi s dialogem s menšinovými 
komunitami. Srovnání se situací v ČR. Soužití s menšinami v ČR je o poznání 
stabilizovanější. Bezpečnostní aspekty integrace menšin v ČR. Strategie pro práci 
Policie ČR ve vztahu k menšinám. Vzdělávání policistů v problematice práce s 
menšinami. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003884 - ANAL 037324 

STEVEN, Graeme 

Profiling the Suicide Terrorist [Profilování sebevražedného teroristy ].  

In: Intersec. - 15, 2005, č. 10, s. 295 - 297, 5 obr. 

 Příspěvek k objasnění motivů a dalších faktorů vedoucích k sebevražednému 
teroristickému činu. Kontext demografických vlivů (tradic, víry, výchovy, prostředí, 
populace, aj.). Nelze jednoduše hovořit o psychopatii, šílenství, apod. Výčet prvků 
individuální motivace; vlivy působící ve společnosti. K organizovanému náboru 
sebevražedných atentátníků, taktika výběru a dalšího zpracovávání a testování, až k 
rozhodnutí o vlastním provedení akce. Závěr a nástin řešení problému z celkového 
pohledu. 
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KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

003825 - ANAL 036894 

BERTHEL, Ralph 

Kriminalstrategie gestern und heute : Eine Betrachtung zur Entwicklung einer 
Teildisziplin der Kriminalistik, zu ihren Wurzeln und Perspektiven - Teil 1 
[Kriminalistická strategie včera a dnes. Úvaha o rozvoji dílčí disciplíny 
kriminalistiky, o jejích počátcích a perspektivách. Část 1].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 11, s. 619 - 627, 1 schéma, lit. 65 

 Historie kriminalistické strategie v Německu, včetně NDR. Zařazení kriminalistické 
strategie do systému kriminálních věd. Definice kriminalistické strategie. Vztahy 
mezi kriminalistickou strategií a kriminalistickou taktikou a technikou. Prognózy 
kriminality. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

003855 - ANAL 036896 

BERTHEL, Ralph 

Kriminalstrategie gestern und heute : Eine Betrachtung zur Entwicklung einer 
Teildisziplin der Kriminalistik, zu ihen Wurzeln und Perspektiven - Teil 2 
[Kriminalistická strategie včera a dnes. Úvaha o rozvoji dílčí disciplíny 
kriminalistiky, o jejích počátcích a perspektivách. Část 2].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 12, s. 708 - 716, lit. 116. 

 Pokračování studie z časopisu Kriminalistik č.11/2005. Vztah mezi kriminalistickou 
strategií a kriminální politikou. Časté rozpory mezi těmito dvěma sférami a jejich 
postavení v systému kriminálních věd. Rozbor současné situace v Německu. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

003752 - ANAL 037741 

CHMELÍK, Jan 

Účast znalce na místě činu a otázky s tím spojené.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 4, s. 285 - 298, lit. 26. 

 Problematika znalce na místě činu. Ohledání místa činu znalcem. Hranice mezi 
právním a technickým posuzováním. Hranice mezi vyšetřovacím pokusem a 
technickým experimentem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 
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003882 - ANAL 036900 

GRAFFY, Elizabeth A. - FORAN, David R. 

A Simplified Method for Mitochondrial DNA Extraction from Head Hair Shafts 
[Zjednodušená metoda extrakce mitochondriální DNA z vlasů].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 5, s. 1119 - 1122, 1 tab., lit. 12. 

 Nová metoda na základě alkalické digesce trvá 6 až 7 hodin, dosud používaná 
metoda zabrala 22 až 24 hodin. Byly použity vzorky vlasů od 30 osob různých 
etnických skupin, barev, atd. Průběh experimentu, výsledky, diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

003881 - ANAL 036899 

KENNEDY, Robert B. - CHEN, Samping - PRESSMAN, Irwin S. - YAMASHITA, 
A. Brian - PRESSMAN, Ari E. 

A Large-Scale Statistical Analysis of Barefoot Impressions [Statistická analýza otisků 
bosých nohou].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 5, s. 1071 - 1080, 10 tab., 5 obr., lit. 
24. 

 Otázka zní, jestli dvě různé osoby mohou zanechat vzájemně nerozeznatelné otisky 
bosých chodidel. Autoři navazují na předchozí výzkum a zkoumají matematickou 
pravděpodobnost tohoto jevu. Popis metody, diskuse, důkazy. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

003857 - ANAL 036897 

KNEUBUEHL, Beat P. - THALI, Michael 

Wundballistik und "Virtopsy" : Die Rekonstruktion von Schussverletzungen anhand 
synthetischer Körpermodelle und modernen radiologischen Methoden [Balistika 
střelné rány a virtuální autopsie] 

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 12, s. 751 - 758, 19 obr., lit. 17. 

 Vývoj balistiky střelné rány v 19.století, stručný přehled. Rekonstrukce střelných ran 
pomocí syntetických modelů lidského těla a moderních radiologických metod. 
Vyšetření pomocí virtuální autopsie. Perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

003750 - ANAL 037740 

MAKOVEC, Petr - NĚMEC, Jan 

Hematologická a molekulárně genetická zkoumání v kriminalisticko-expertizní 
činnosti.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 4, s. 276 - 284, 1 tab. 
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Autor porovnává hematologická resp. sérologická zkoumání s molekulárně - 
genetickými. Zabývá se potřebnou kvantitou, stabilitou i druhy zkoumaných 
biologických materiálů a metodickými možnostmi a omezeními obou metodických 
přístupů. Různé formy závěrů. Další genetické analýzy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003883 - ANAL 036901 

MASSONNET, Genevieve - BUZZINI, Patrick - JOCHEM, Georg - STAUBER, 
Michael 

Evaluation of Raman Spectroscopy for the Analysis of Colored Fibers : A 
Collaborative Study [Zhodnocení Ramanovy spektroskopie pro analýzu barevných 
vláken. Mezinárodní týmová studie].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 5, s. 1028 - 1038, 4 tab., 13 obr., lit. 
28. 

 Tento výzkum provedli členové ENFSI (European Network of Forensic Science 
Institutes) s použitím tří barevných vláken: dvě červená akrylová, jedno červené 
vlněné. Je to nejrozsáhlejší studie Ramanových analytických parametrů, provedená na 
identických vzorcích vláken. Aplikace různých laserů a porovnání výsledků. Touto 
metodou je obvykle možno identifikovat hlavní barvivo, detekce ostatních použitých 
barviv je mnohem obtížnější. Průběh experimentu a vyhodnocení výsledků. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

003886 - ANAL 036902 

NICKLAS, Janice A. - BUEL, Eric 

An Alu-based, MGB Eclipse TM Real-Time PCR Method for Quantitation of Human 
DNA in Forensic Samples [Kvantifikace lidské DNA ze soudních vzorků metodou 
MGB Eclipse TM Real-Time PCR].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 5, s. 1081 - 1090, 6 tab., 6 grafů, lit. 
21. 

 Výše uvedená metoda je z hlediska soudních věd rychlejší a spolehlivější než metoda 
klasická. Popis materiálů a metod PCR a STR. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

003777 - ANAL 037758 

Po stopě hledaných.  

In: Hlásí se policie. - 9, 2005, č. 6, s. 4 - 5, 5 obr. 

 Pátrání po hledaných osobách. V říjnu 2005 proběhlo instrukčně - metodické 
zaměstnání na téma: Pátrání po pohřešovaných subjektech. Začátek zaměstnání se 
nesl v praktickém procvičování práce s mapou a buzolou. Praktická cvičení v terénu 
se plynule střídala s přednáškami. Modelové situace. Použití policejních psů. 
Instrukčně - metodické zaměstnání bylo zakončeno nočním cvičením. Závěr. 
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003840 - ANAL 036895 

RAUSCHENBERGER, Friederike 

Heimliches Abhören und Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes 
innerhalb von Wohnungen : Zur Neuregelung des 100 c StPO vom 30.6.2005 [Tajné 
odposlouchávání a zaznamenávání neveřejně vyřčeného slova v bytech. K nové 
úpravě paragrafu 100 c trestního řádu z 30.6.2005].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 11, s. 654 - 657, lit. 25. 

 Předchozí znění z 3.3.2004 bylo označeno za protiústavní. Současná novela by již 
neměla budit pochybnosti. Tajné odposlouchávání hovorů z hlediska německého 
práva. Rozbor. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

003780 - ANAL 036893 

ROLL, Holger 

Qualifizierte Tatortarbeit - ein Erfordernis aktueller kriminalistischer Tätigkeit : 
Bericht über die zweite Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik 
e.V. (DGfK) [ Kvalifikovaná práce na místě činu - požadavek současné 
kriminalistické práce. Zpráva o druhé výroční schůzi Německé společnosti pro 
kriminalistiku].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 11, s. 636 - 638. 

Akce: Moderne Methoden der Tatortarbeit [konference]. Münster - Hiltrup 
(NĚMECKO), 24.08.2005-25.08.2005. 

 Německá společnost pro kriminalistiku si získala uznání a respekt, mimo jiné i za 
svou snahu prosadit kriminalistiku jako samostatnou odbornou disciplínu ve vědě i v 
praxi. Předpokladem úspěšné práce na místě činu je kombinace klasických 
kriminalistických metod a moderních kriminalistických postupů. Stručný přehled 
přednesených referátů. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

003815 - ANAL 037776 

STRAUS, Jiří 

Kriminalistický a biomechanický aspekt identifikace osoby.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 6, s. 52 - 53, 2 obr., lit. 16. 

 Problematika kriminalistické identifikace osoby podle stop. Kriminalistické stopy. 
Podstata kriminalistických stop. Identifikace osoby podle stylu chůze. Provedení 
vlastního výzkumu, na který bude navazovat širší výzkum. Biomechanickou analýzou 
se skutečně prokázala individualita a stálost vybraných identifikačních znaků   

bipedální lokomoce. Závěry pilotního výzkumu. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 
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003758 - ANAL 037746 

VAVERA, František 

Úvod do kriminalistiky.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 4, s. 330 - 331. 

Rec. na : Úvod do kriminalistiky [učebnice] / Jiří Straus + kol. - Plzeň : Aleš Čeněk, 
2004. - 175 s. 

 Seznámení s novou vysokoškolskou učebnicí, kterou vytvořil kolektiv autorů pod 
vedením prof. PhDr. Jiřího Strause, DrSc. Učebnice dostatečným způsobem popisuje 
základní otázky kriminalistiky a uvozuje studium kriminalistické vědy. Obsah 
učebnice: Pojem kriminalistiky, dějiny československé kriminalistiky, předmět, 
systém a metody kriminalistiky, způsob páchání trestného činu, kriminalistická stopa, 
kriminalistická identifikace. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

003836 - ANAL 037319 

BILLINGSLEY, Barry 

Duty of Care for Informers [Povinnost péče o informátory].  

In: Police Journal. - 78, 2005, č. 3, s. 209 - 221, lit. 35. 

 Legislativa a policejní praxe v otázkách ochrany osobnosti při poskytování údajů pro 
policii, zejména informátorů a agentů. Ochrana před nevhodnou publicitou, otázka 
autorizace. K britskému zákonu o pravomocích při vyšetřování RIPA a jeho prováděcí 
směrnici. Shrnutí a závěry. 

GBR - eng: PA: bv/d2006 

 

003850 - ANAL 038201 

ČÍHOVÁ, Jolana 

Slavkov 2005.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 12, s. 15, 2 obr. 

 Dne 2.listopadu 2005 proběhlo součinnostní cvičení Policie ČR Správy 
Západočeského kraje a Věznice Vězeňské služby ČR Horní Slavkov. Tématem 
cvičení bylo řešení situace se zadržováním rukojmí v prostorách věznice Horní 
Slavkov s využitím krizového vyjednávání. Hlavní cíl cvičení. Průběh cvičení. 
Vyhodnocení cvičení. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 
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003820 - ANAL 037779 

HÁJEK, Stanislav 

Zkušenosti s posuzováním osobnostní způsobilosti v bezpečnostních sborech ČR.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 6, s. 59 - 60, lit. 2. 

 Posuzování způsobilosti uchazečů v bezpečnostních sborech. Forenzně 
personalistická psychologie a její specifika. Výběr zaměstnanců pro exponované 
pracovní pozice např. ve zpravodajských službách, ve speciálních jednotkách atd. 
Psychodiagnostická vyšetření s následným posouzením způsobilosti. Vyhláška č. 
484/2004 Sb., kde jsou vymezeny předpoklady pro výkon služby v bezpečnostním 
sboru a postup při zjišťování osobnostní způsobilosti. Závěr psychologa.  

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003792 - ANAL 037761 

Hledáme cesty a ne výmluvy.  

In: Hlásí se policie. - 4, 2005, č. 6, s. 15, 1 obr. 

 Představení Ústavu policejně bezpečnostních studií Policejní akademie ČR. 
Rozhovor s ředitelem Ústavu na PA ČR. Důvod ke zřízení Ústavu. Vědecko - 
výzkumná činnost. Příprava nového policejního studijního oboru. Plány Ústavu do 
budoucna. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003779 - ANAL 037760 

K hodnocení strážníků používáme bodový systém.  

In: Hlásí se policie. - 4, 2005, č. 6, s. 12 - 13, 9 obr. 

 Specifické úkoly městské policie v Děčíně. Výkon služby strážníků. Vybavení 
strážníků. Systém třicetibodového hodnocení strážníků. Fyzická připravenost 
strážníků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003809 - ANAL 037771 

NOVÁK, František 

Portugalské bezpečnostní služby.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 6, s. 39 - 42, 1 obr. 

 Portugalsko a pojem vnitřní bezpečnosti. Státní bezpečnostní orgány. Privátní 
bezpečnostní sektor. Kontrola a dohled státu. Rada soukromé bezpečnosti. Nároky na 
personál SBS. Místo v bezpečnostním systému. Možnosti přenesení dalších 
bezpečnostních úkolů státem a obcemi. Používání zabezpečovacích a monitorovacích 
systémů. Společensko - politický kontext působení SBS v Portugalsku. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 
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003854 - ANAL 037322 

PIKNA, Bohumil 

Europol - právní a funkční aspekty.  

In: Právník. - 145, 2006, č. 1, s. 47 - 63, lit. 

 Vznik Europolu, jeho základní funkce, postavení a právní aspekty činnosti. Založení 
a právní základ Europolu. Cíle, úkoly a struktura. Počítačový a informační systém 
Europolu, styční důstojníci a národní jednotky. Nové funkce Europolu a nové nástroje 
EU. 

CZ - cze: PA: bv/d2006 

 

003841 - ANAL 037792 

SŮVA, Jiří 

Multikulturní výchova.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 12, s. 34, 1 obr. 

 Geneze projektu. Popis projektu. Realizace projektu. Závěry. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003839 - ANAL 037791 

VANĚK, Jan J. 

Rektor nosí uniformu.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 12, s. 30 - 31, 2 obr. 

 Rozhovor s rektorem PA ČR o povinnostech a pravomocech. O jeho zvolení na místo 
rektora. O vzdělání a vědě, mezinárodních kontaktech. Rozdělení policejní akademie 
na fakulty. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003713 - ANAL 037928 

WALTER, Bernd 

Von der innerdeutschen Grenze bis den Kosovo - der lange Weg des 
Bundesgrenzschutzes zur Bundespolizei [Od vnější německé hranice ke Kosovu - 
dlouhá cesta Spolkové pohraniční stráže ke Spolkové policii]  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 6, s. 218 - 221, 5 obr., 1 text. příl. 

 Vznik a vývoj Spolkové pohraniční stráže, její úkoly, činnost, klíčové momenty 
vývoje. Příprava nové organizace Spolkové policie a zařazení Spolkové pohraniční 
stráže do struktury Spolkové policie. V příloze nové uspořádání Spolkové policie a 
nové názvy jejích složek. 

BRD - ger: PA: bh/d2006 

 



 19

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

003710 - ANAL 037926 

BARTHOLEYNS, Frédérique - BÉGHIN, Juliette 

La loi de principes du 12 janvier 2005, vecteur de changements dans carcéral belge? 
[Povede klíčový zákon z 12. ledna 2005 ke změnám v belgickém vězeňství?].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 85, 2005, č. 9 - 10, s. 862 - 893, lit. 19. 

 Belgie přijala klíčový zákon, který je přímo svázán s nutností změn v systému 
vězeňství a ve výkonu trestu odnětí svobody. Základním problémem se stala otázka 
legality a legitimity trestu odnětí svobody v souvislosti s otázkou lidských práv 
vězněných osob, bezpečnosti, disciplinárního režimu a ochranných opatření. Peripetie 
vzniku zákona a navrhovaných změn. Výklad základních článků zákona. 

BEL - fre: PA: bh/d2006 

 

003733 - ANAL 037944 

BYSTŘICKÝ, Jan 

Nereprezentativní elity a informační chudoba.  

In: Mezinárodní politika. - 29, 2005, č. 12, s. 34 - 36, lit. 6. 

 Politická praxe a rostoucí vliv nereprezentativních elit. Postupné vytlačování 
veřejnosti do marginality v politickém rozhodování. Vztah politické reprezentace a 
nevolené elity. Nereprezentativní elity a prosazování jejich zájmů. Nutnost sociální 
kritiky a překonávání tzv. informační chudoby veřejnosti. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003702 - ANAL 037305 

CHALUPA, Luboš 

K náležitostem výpovědi z nájmu bytu.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 11-12, s. 33 - 34. 

 Platná legislativa ohledně formulace výpovědi z nájmu bytu a výpovědní lhůty. 
Změna dispozice bytu v případě výpovědi.  

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003736 - ANAL 037946 

CHOBOLA, Tomáš 

K zákazu finanční asistence akciových společností.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 23, s. 867 - 873. 
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Finanční asistence jako jednání, kdy obchodní společnost poskytuje někomu plnění 
nebo výhodu v souvislosti s nabytím jejích akcií. Zákaz finanční asistence v 
komunitárním právu. Zákaz v českém právu - obecně, výlučnost zákazu, zákaz 
finanční asistence při nabývání vlastních akcií, legální výjimky, problematika bank. 
Důvody zákazu finanční asistence, vymezení základních principů budoucí úpravy 
finanční asistence. Reforma zákazu finanční asistence v komunitárním právu. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003744 - ANAL 037953 

GŘIVNA, Tomáš 

Soukromá žaloba v trestním řízení : Nástin problematiky.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 12, s. 317 - 322. 

 Institut soukromé žaloby a jeho podstata. Vývoj institutu u nás a v zahraničí. Jeho 
zrušení v roce 1950 a jeho nahrazení institutem souhlasu poškozeného s trestním 
stíháním. Srovnání obou institutů. Zahraniční srovnání. Smysl soukromé žaloby a její 
naplnění de lege lata. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003735 - ANAL 037945 

HANDLAR, Jiří 

K problematice pojmu právní povinnosti a k interpretaci 450 ObchZ.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 23, s. 854 - 860. 

 Úprava povinností kupujícího zaplatit kupní cenu v souvislosti s předáním předmětu 
koupě u kupní smlouvy uzavírané v režimu obchodního zákoníku. Vznik závazkové 
právní povinnosti, právní povinnost z hlediska její závaznosti, otázka splatnosti 
závazku. Právní názory Nejvyššího soudu ČR a reakce na ně. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003742 - ANAL 037738 

JELÍNEK, Jiří 

K trestněprávnímu postihu domácího násilí.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 4, s. 257 - 264, lit. 6. 

 Trestněprávní úprava postihu domácího násilí. Případy domácího násilí lze posoudit 
jednak podle obecných ustanovení trestního zákona, nejčastěji jako trestný čin 
ublížení na zdraví, omezování osobní svobody nebo vydírání, anebo podle zvláštní 
skutkové podstaty, která byla zakotvena do trestního zákona v roce 2004. Jedná se o 
trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném domě nebo bytě podle 
ustanovení paragrafu 215a trestního zákona. Znaky tohoto trestného činu. Efektivita 
trestního postihu. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 
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003703 - ANAL 037306 

KOCINA, Jan 

K rozsahu aplikace zásady ne bis in idem v trestním právu.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 11-12, s. 34 - 38, lit. 

 Právní teorie a zásada ne bis in idem jako pramene práva v praxi. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR z 22.7.2004, sp.zn.11 T do 738/2003. Problematika sporného 
překladu textu Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. Rozsah a aplikace zásady 
ne bis in idem v EU a ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003725 - ANAL 037936 

KOHOUTEK, Jiří 

Evropský exekuční titul.  

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

 Zavedení evropského exekučního titulu (EEO) pro nepopřené nároky nařízením 
Evropského parlamentu a Rady ES. Toto nařízení je v souladu se Smlouvou o 
založení ES, je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských 
státech, tedy i v rámci právního řádu ČR. Podstata EEO, jeho základní články. 
Zařazení EEO do systému vnitrostátního práva. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003721 - ANAL 036890 

KOTÁB, Petr - OSSENDORF, Vít 

Proces institucionálního sjednocování orgánů státního dozoru nad finančním trhem v 
České republice.  

In: Správní právo. - 38, 2005, č. 4, s. 259 - 274, lit. 33. 

 Aktuální změny v oblasti finančního trhu. Povinnost spolupráce dozorčích orgánů na 
základě evropské legislativy. Důvody pro institucionální sjednocení dohledu nad 
finančním trhem. Rizika institucionálního sjednocení. Proces institucionálního 
sjednocení orgánů dozoru nad finančním trhem v České republice. 

CZ - cze: PA: jv/2006 

 

003734 - ANAL 037944 

MATES, Pavel 

Nová úprava ochrany informací.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 23, úv. str. 2. 

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti. Nové vymezení předmětu ochrany, jímž je utajovaná informace. 
Zajištění ochrany utajovaných informací, administrativní bezpečnost. Certifikace  
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technických prostředků, informačních systémů a kryptografických prostředků. 
Pracoviště k ochraně a nakládání s utajenými informacemi. Osvědčení. Povinnost 
mlčenlivosti. Bezpečnostní řízení. Výkon státní správy. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003728 - ANAL 037939 

REMEŠOVÁ, Ludmila 

Ochrana obchodního tajemství a know-how v SRN.  

In: Obchodní právo. - 14, 2005, č. 11, s. 13 - 19. 

 Historický vývoj ochrany obchodního tajemství a jeho místo v právním řádu 
Německa. Rozlišování obchodního a výrobního tajemství. Terminologické ohraničení 
pojmu obchodního a výrobního tajemství v SRN: souvislost chráněné skutečnosti s 
podnikáním, obecná neznámost chráněné skutečnosti, vůle k utajení skutečnosti, 
zájem na utajení skutečnosti. Terminologické ohraničení pojmu know-how 
(nepatentované praktické znalosti, jenž nejsou chráněny na základě zvláštních 
zákonů).  

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003716 - ANAL 037931 

ROTH, René 

Neuerungen bezüglich Administrativmassnahmen (Ausweisentzug) in der Schweiz 
[Novinky vztahující se k administrativnímu opatření odejmutí řidičského průkazu ve 
Švýcarsku].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 6, s. 236 - 237. 

 Nová zákonná úprava problematiky odebrání řidičského oprávnění, resp. řidičského 
průkazu za dopravní přestupky. Rozdělení přestupků na lehké, středně těžké a těžké. 
Kdy lze řidičský průkaz odebrat. Sankce za dopravní přestupky řidičů-cizinců. 
Odebrání průkazu na místě - nutné (alkohol, drogy), možné (překročení rychlosti). 
Zadržení zahraničních řidičských průkazů. 

BRD - ger: PA: bh/d2006 

 

003743 - ANAL 037952 

ŠÁMAL, Pavel - ŠKVAIN, Petr 

Pojetí detence ve vládním návrhu trestního zákoníku.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 12, s. 309 - 317. 

 Nový druh ochranného opatření v návrhu nového trestního zákoníku - zabezpečovací 
detence - jako prostředku zajištění účinnější ochrany společnosti před tzv. 
nepřizpůsobivými odsouzenými, kteří jsou pro společnost nebezpeční a nelze na ně  
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dlouhodobě působit trestem odnětí svobody, nebo nejsou pro nepříčetnost trestně 
odpovědní. Zabezpečovací detence v systému trestních sankcí. Její vymezení v návrhu 
trestního zákoníku. Zabezpečovací detence v zahraničních právních úpravách 
(Slovensko, Velká Británie, Švýcarsko, Dánsko,  Nizozemí) a srovnání s návrhem 
zabezpečovací detence v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003726 - ANAL 037937 

Vyhodnocení činnosti justice na úseku trestním za 1. pololetí roku 2005.  

In: Justiční aktuality. - 1, 2005, č. 2, s. 19 - 20, 6 tab. 

 V tabulkách statistické přehledy vyřizování trestní agendy krajskými a okresními 
soudy, přehled nápadu trestní agendy, přehled o vyřízených trestních věcech, 
stíhaných a podezřelých osobách (trestní statistika státního zastupitelství) a přehled o 
vyřízených věcech a pravomocně odsouzených osobách (trestní statistika soudů ČR). 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003737 - ANAL 037947 

ZEMANOVÁ, Štěpánka 

Nové chápání univerzality lidských práv.  

In: Mezinárodní vztahy. - 40, 2005, č. 4, s. 79 - 94, 1 tab., lit. s. 93 - 94. 

 Problém univerzality lidských práv jako dynamický a zatím neukončený proces. 
Teorie univerzalismu a relativismu lidských práv. Průběh mezinárodních diskusí o 
charakteru konceptu lidských práv z historické perspektivy. Hlavní argumenty 
zastánců obou teorií. Vývoj nových představ o univerzalitě lidských práv, které 
vznikají od konce studené války. Analýza teoretických přístupů a návrhy změn 
v pojetí univerzálního katalogu lidských práv. Propojenost práv politických, právních 
a jiných aspektů. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003803 - ANAL 037975 

BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava 

Podnikání zahraničních osob prostřednictvím jejich podniku a organizační složky 
podniku v České republice.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 12, s. 21 - 28.  

 Otázky související se zápisem podniků a organizačních složek podniků zahraničních 
osob podle ustanovení obchodního zákoníku. Právní úprava, vymezení pojmů a 
způsoby podnikání zahraničních osob v ČR. Údaje zapisované ohledně podniku 
zahraniční osoby a ohledně organizační složky jejího podniku do obchodního 
rejstříku. Návrh na zápis, listiny dokládané k návrhu na zápis, listiny ukládané do 
sbírky listin v souvislosti se zápisem. Více organizačních složek podniku zahraniční 
osoby. 
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003745 - ANAL 037954 

ČEPLOVÁ, Veronika 

Je skutečně nutná osobní účast obžalovaného u hlavního líčení? 

 In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 12, s. 322 - 324.  

 Na základě konkrétního případu projednávaného u Městského soudu v Praze autorka 
analyzuje příslušná ustanovení trestního řádu, která upravují přítomnost osob u 
hlavního líčení a práva obžalovaných. Kontroverznost těchto ustanovení a její 
důsledky pro soudní praxi i pro uplatnění práv obžalovaných. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003748 - ANAL 037956 

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 

Trestní sankce v oblasti životního prostředí - revoluce v trestním právu členských 
států? ; Zprac. a pozn. naps. Martin Smolek.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 12, s. 329 - 331.  

 Zákonodárce Společenství může přijmout opatření vztahující se k trestnímu právu 
členských zemí, resp. opatření, která považuje za nezbytná pro zajištění plné účinnosti 
norem, které vydal v oblasti ochrany životního prostředí, pokud použití účinných, 
přiměřených a trestních sankcí příslušnými vnitrostátními orgány představuje 
nezbytné opatření pro boj proti vážným zásahům do životního prostředí. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003799 - ANAL 037972 

GERLOCH, Aleš - TRYZNA, Jan - WINTR, Jan 

Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební kampaně.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 24, s. 889 - 898.  

 Na konkrétní kauze ze senátních voleb 2004 analyzuje článek některé problémy 
českého volebního práva. Protizákonnost volební kampaně. Vztah mezi 
protizákonností a výsledkem voleb. Intenzita protizákonnosti a vymezení 
úlohyústavního soudu při přezkumu voleb.  

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003764 - ANAL 036892 

KLEČKOVÁ, Renáta 

Článek 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků a terorismus.  

In: Správní právo. - 38, 2005, č. 6, s. 352 - 368, lit. 70.  



 25

Rozbor článku 1 (F) Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu 
z roku 1967 (Ženevská úmluva) ve světle mezinárodního práva, zvláště 
mezinárodního práva trestního a uprchlického. 

CZ - cze: PA: jv/2006 

 

003753 - ANAL 037959 

KNĚŽÍNEK, Jan 

Trestněprávní souvislosti zákona č. 411/2005 Sb. 

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 12, s. 11 - 13.  

 Ustanovení trestního zákona týkající se trestných činů, které se vyskytují v provozu 
na pozemních komunikacích. Nový trestný čin "řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění". Vztah tohoto trestného činu k trestnému činu "maření výkonu 
úředního rozhodnutí". Trestný čin "ohrožení pod vlivem návykových látek" a vztah 
tohoto trestného činu k vybraným skutkovým podstatám přestupků. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003754 - ANAL 037742 

KONRÁD, Zdeněk - TÝMLOVÁ, Alena 

K vývoji role orgánů bezpečnostních sborů v přípravném řízení trestním na území 
České republiky.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 4, s. 299 - 309, lit. 14.  

 Stručný, faktografický náhled na roli orgánů bezpečnostních sborů v přípravném 
řízení trestním na území ČR v období od vzniku Československé republiky do 
současné doby. Vznik a role institutu vyšetřovatelů jako tzv. středního článku v 
přípravném řízení a přirovnávají jej k institutu vyšetřujícího soudce. Upozornění na 
některé nepřesnosti, nepravdy a tendenčnost posuzování role vyšetřovatelů a Úřadu 
vyšetřování v období tzv. reálného socialismu. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003801 - ANAL 037974 

LASÁK, Jan 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích - vzniká nový druh věcných 
břemen.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 24, s. 910 - 912.  

 Institut věcných břemen představuje soubor právních norem postihujících 
společenské vztahy, které vznikají při částečném omezování vlastnických práv. 
Současná právní úprava věcných břemen. Úprava věcných břemen dle zákona č. 
151/2000 Sb., o telekomunikacích a podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 
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003774 - ANAL 037755 

MALINOVSKÝ, Karel 

Zkušenosti z aplikace krizového zákona ve Zlínském kraji.  

In: 112. - 4, 2005, č. 12, s. 24 - 25, 2 obr.  

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), začal být prakticky ve Zlínském kraji uplatňován od 1.4.2001 vznikem 
oddělení pro zvláštní úkoly. Toto oddělení bylo organizačně začleněno do odboru 
Kanceláře hejtmana. Spolupráce s obcemi s rozšířenou působností. Spolupráce s HZS 
Zlínského kraje. Materiální vybavení krizového štábu. Krizový zákon v praxi. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003746 - ANAL 037955 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K subjektivní stránce trestného činu nedovoleného ozbrojování při odcizení 
uzamčeného trezoru, v němž jsou později nalezeny střelné zbraně.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 12, s. 324 - 325.  

 Jestliže v době odcizení uzamčeného trezoru pachatel nevěděl, že se v něm nacházejí 
i střelné zbraně, pak pro nedostatek subjektivní stránky ještě nedošlo k naplnění 
skutkové podstaty trestného činu nedovoleného ozbrojování. Pokud však pachatel po 
vypáčení trezoru zjistí, že jsou v něm střelné zbraně, pak způsob jeho nakládání s nimi  
v době po jejich nálezu bude rozhodný pro závěr o úmyslné formě jeho zavinění 
vztahující se k naplnění zákonných znaků trestného činu nedovoleného ozbrojování 
(185 TrZ). 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003763 - ANAL 036891 

PĚNKAVOVÁ, Jitka - MORÁVEK, Libor 

Ještě jednou k úskalím správního řízení podle 5 občanského zákoníku 

In: Správní právo. - 38, 2005, č. 6, s. 345 - 351, lit. 18.  

 Dva případy porušení vlastnického práva. Byl vysloven názor, že pachatelé by v 
tomto případě uspěli se svou žádostí o poskytnutí ochrany podle 5 občanského 
zákoníku. Polemika s tímto názorem. Další aspekty rozhodování podle 5 občanského 
zákoníku. 

CZ - cze: PA: jv/2006 

 

003800 - ANAL 037973 

PIHERA, Vlastimil 

Finanční zajištění.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 24, s. 902 - 905.  
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Úprava zvláštního druhu zajištění závazků, tzv. finančního zajištění. Pozadí právní 
úpravy finančního zajištění. Co je finanční zajištění, jak vzniká. Nakládání s tzv. 
finančním kolaterátem. Realizace finančního zajištění, finanční zajištění v konkurzu, 
kolizní ustanovení. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003749 - ANAL 037957 

RŮŽIČKA, Miroslav 

K postavení státního zástupce ve vztahu k úkonům prováděným policií v rámci 
odhalování signálů o skryté (připravované nebo již spáchané) trestné činnosti.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 12, s. 331 - 333.  

 Problematika možnosti zasahování státní zástupce do postupu policie v 
předprocesním stádiu policejní aktivity - normy policejního práva. Omezení dozorové 
možnosti státního zástupce ve vztahu k policejním aktivitám, jež se týkají latentní 
kriminality, případně trestné činnosti teprve připravované nebo právě páchané. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003806 - ANAL 037769 

RYBÁŘ, Pavel 

Risk management.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 12, s. 32 - 35, 5 obr., 4 tab.  

 Risk management s využitím zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
Terminologie. Vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob 
věcnými prostředky PO a požárně bezpečnostními zařízeními (PBZ). Druhy PBZ. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003807 - ANAL 037977 

VANTUCH, Pavel 

Rozhodování soudu 2. stupně o odvolání obžalovaného.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 12, s. 42 - 50.  

 Problematika provádění důkazů před odvolacím soudem. Úprava odůvodnění 
odvolání do 31.12.2001 a úprava účinná po tomto datu. Rozhodování odvolacího 
soudu. Odůvodnění odvolání odvolatelem. Dokazování před soudem 2. stupně. 
Rozhodnutí odvolacího soudu. Zákaz změny k horšímu jako právo obžalovaného. 
Spory v praxi a návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 
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003894 - ANAL 037331 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. 

Význam pojmu majetkové právo v občanskoprávních a hospodářských vztazích.  

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 12, s. 2 - 7, lit.  

 Vymezení a používání pojmů majetek, majetkové právo, majetkové vztahy, a pojmů 
souvisejících v platné legislativě ČR. Majetek a občanské právo, autorskoprávní 
předpisy, občanský soudní řád, obchodní zákoník, zákon o konkursu a vyrovnání, 
zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a zákon o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 

CZ - cze: PA: bv/d2006 

 

003808 - ANAL 037770 

BRABEC, František 

Problémy s přijetím zákona o SBS v ČR.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 6, s. 36 - 38.  

 Historie legislativy SBS. Příprava zákona o SBS. Představy, jak by měla legislativa 
sektoru SBS vypadat. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003818 - ANAL 037980 

BRYCHTOVÁ, Kateřina 

Evropské trestní soudnictví.  

In: EMP/Jurisprudence. - 14, 2005, č. 8, s. 19 - 30.  

 Evropské trestní právo a jeho definování. Důvody, proč evropské trestní právo není 
samostatným právním odvětvím. Europeizace trestního práva na půdě Rady Evropy a 
v oblasti tzv. třetího pilíře EU (právo EU). Základní komponenty evropského 
trestního práva: evropská justiční spolupráce, trestněprávní minimum standardu 
ochrany lidských práv, působení komunitárního práva na národní trestní právo. 
Úprava trestního práva v rámci Rady Evropy a v rámci EU. Justiční spolupráce v 
trestních věcech (Schengenská dohoda, evropský zatykač, právní pomoc, vzájemné 
uznávání trestních rozhodnutí, evropský zajišťovací, důkazní a konfiskační příkaz). 
Prostředky koordinace (Europol, Eurojust, Corpus Juris). 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003856 - ANAL 037323 

FUSCH, Jiří 

Základní pravidla mezinárodního práva pro vedení bojových operací.  

In: Právník. - 145, 2006, č. 1, s. 76 - 86, lit.  
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Analýza zásad ochrany civilního obyvatelstva před účinky nepřátelství. Mezinárodní 
právo a základní pravidla pro vedení bojových operací. Z haagského a ženevského 
práva, podrobněji k zásadě rozlišování a zásadě proporcionality podle Dodatkového 
protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 
ozbrojených konfliktů. Definice vojenského objektu, kritéria. Zásada proporcionality 
a způsobování přidružených škod. Komentář k některým skutečnostem z nedávných 
ozbrojených konfliktů. 

CZ - cze: PA: bv/d2006 

 

003817 - ANAL 037979 

HIPŠR, David 

Hrozící opakování zásahu - jeden z alternativních předpokladů legitimace k žalobě na 
ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu.  

In: EMP/Jurisprudence. - 14, 2005, č. 8, s. 16 - 19.  

 Na základě konkrétní kauzy jsou rozebírány dvě dílčí otázky vztahující se k 
legitimaci k žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením 
správního orgánu (v tomto případě Městské policie) v případě hrozícího opakování 
takového zásahu, pokynu či donucení: co je třeba hrozícím zásahem rozumět a jakým 
způsobem lze ve správním soudnictví rozhodnout, pokud soud dospěje k názoru, že 
požadavek hrozícího opakování je ve věci dán. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003816 - ANAL 037777 

MIKULE, Vladimír 

Některé právní aspekty péče organizace o vlastní bezpečnost.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 6, s. 54 - 55, lit. 27.  

 Každá osoba (fyzická i právní) se musí v prvé řadě sama starat o ochranu svých práv 
a tak se soustavně vyhýbat vzniku zejména majetkové újmy, která by ji mohla 
postihnout, kdyby uplatňování svých  práv zanedbávala. Povinnosti těchto osob. 
Ústavní princip. Bezpečnost ČR. Vytvoření integrovaného záchranného systému. 
Bezpečnost uvnitř objektu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Ochrana před 
neoprávněným vstupem do objektu. ochrana dat. Další zákony týkající se bezpečnosti 
a ochrany. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003865 - ANAL 038210 

PLÍŠEK, Martin 

Egovernment v české legislativě.  

In: Egovernment. - 2005, č. 4, s. 20 - 21.  

 Prostředky komunikace na dálku opatřených elektronickým podpisem, jenž je 
založen na kvalifikovaném certifikátu. Nejzajímavější jsou: Nový správní řád, daňové  
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a účetní předpisy, zákon o správních poplatcích, zákon o občanských průkazech, 
elektronické zadávací řízení a internetové aukce, obchodní rejstřík a insolvenční 
rejstřík. Ministerstvo informatiky v současné době pracuje na novém zákoně, který by 
sjednotil právní úpravu doručování v procesních předpisech, včetně úpravy 
elektronického doručování písemností, a to prostřednictvím Portálu veřejné správy. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003821 - ANAL 037981 

ZBÍRAL, Robert 

Světový boj proti terorismu a základní práva chráněná komunitárním právem : Rozpor 
či soulad? 

 In: EMP/Jurisprudence. - 14, 2005, č. 8, s. 40 - 45.  

 Komentovaný judikát právní problematiky společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky, boje proti terorismu, zmrazení finančních prostředků, jus cogens a 
základních práv. Skutkový základ případu a jeho procesní vývoj. Právní analýza - 
pravomoci Společenství, vztah rezolucí OSN a komunitárního práva na pozadí 
základních práv. Zhodnocení rozsudku Soudu prvního stupně. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA 
 

003793 - ANAL 037762 

KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 

Inteligentní objekty.  

In: Hlásí se policie. - 4, 2005, č. 6, s. 31, 1 obr.  

 Situační prevence. Z hlediska zajištění bezpečnosti hraje důležitou funkci v budovách 
elektrický zabezpečovací systém (EZS) a elektrická požární signalizace (EPS). 
Přístupové systémy. Signalizace požáru. Regulace teplot. Ovládání protislunečních 
ochran. Budova vybavená inteligentním systémem většinou vykazuje úroveň pasivní a 
i aktivní bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003797 - ANAL 037765 

Kompletní systém zabezpečení, kontroly vstupu a docházky s ústřednou Galaxy.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 6, s. 16 - 17, 4 obr.  

 Popis a charakteristika ústředny nové generace Galaxy G3-520. Docházkový modul 
Powerkey 3.0 se systémem kontroly přístupu Skyta Pro + HUB Pro/DT 2000 SA. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 



 31

003795 - ANAL 037764 

LEVÍČEK, Václav 

Integrace EPS s jinými řídícími systémy budov.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 6, s. 6 - 13, 3 obr., 2 schéma.  

 Integrace elektrické požární signalizace (EPS) s jinými řídícími systémy budov 
(BMS). Požárně bezpečnostní inteligence chytrých budov. Distribuovaná inteligence. 
ČSN CLS/TS 50398. Poplachové systémy - kombinované a integrované systémy. 
Všeobecné požadavky. Typy integrovaných poplachových systémů. Systémové 
požadavky a stanovení slučitelnosti. Montáž, propojení a ověření. Vývoj a výroba 
nových kompatibilních produktů. Nadstavbový systém EPS. Kategorie nadstavbových 
systémů. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003798 - ANAL 037766 

TOMS, Ladislav 

Zajímavosti zámkové techniky 2 aneb Stále lze objevovat něco zajímavého : 37. část.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 6, s. 18 - 20, 10 obr.  

 Představení, popis a charakteristika zámků firmy CHUBB, ABLOY: Dvouúrovňový 
dveřní zámek CHUBB, elektromotorický zámek ABLOY EL560, technilock. Zařízení 
pro uložení klíčů: ProxSAFE - Cerberius Key Manager. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

003885 - ANAL 037325 

ELIAS, Bart 

Terrorist Use of Lasers: A New Threat to Aviation Security? [Použití laseru teroristy 
jako nové možné ohrožení bezpečnosti letectví].  

In: Intersec. - 15, 2005, č. 10, s. 301 - 303, obr.  

 Americký federální úřad pro letectví FAA registruje od r. 1990 více než 400 případů 
ohrožení pilotů při řízení letounu. Dosud žádný incident nevykazoval znaky 
teroristické akce. FBI už koncem r. 2004 upozornila na zvýšený zájem teroristů o  
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laserovou techniku. Možnost ohrožení pilotů (dezorientace vidění, dočasné oslepnutí, 
poškození zraku) nebo přímo stroje laserem. Zmínka o čínském vojenském laseru 
ZM-87. Doporučovaná preventivní, ochranná a bezpečnostní opatření. 

GBR - eng: PA: bv/d2006 

 

003880 - ANAL 038225 

FUCHS, Jiří 

Implementace závazků mezinárodního práva humanitárního v době míru.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 4, s. 69 - 76, lit. 52.  

 Mezinárodní právo humanitární představuje poměrně obsáhlý a podrobný soubor 
pravidel s řadou vnitřních složitých vazeb. Preventivní opatření výslovně požadovaná 
mezinárodními úmluvami. Další nezbytná opatření. Závěry. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003876 - ANAL 038221 

KARAFFA, Vladimír 

Operační prostředí a charakter budoucích operací.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 4, s. 26 - 34, 3 obr.  

 Pojem "prostředí". Bezpečnostní, strategické, geografické a operační prostředí. 
Základní rysy budoucího možného konfliktu, kterého se mohou ozbrojené síly ČR 
zúčastnit. Charakteristika vojenských operací. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003875 - ANAL 038220 

KOMÁREK, Jaroslav 

Projektové řízení v akvizici výzbroje.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 4, s. 11 - 25, 2 obr., 3 tab., lit. 9.  

 Koncepce projektového řízení totiž vychází z předpokladu, že jakostní řízení projektu 
zásadně eliminuje možnost vzniku nejakostního produktu projektu. Charakteristické 
fáze v akvizici výzbroje. Integrovaná logistická podpora v akvizici výzbroje. Řízení  
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informací v akvizici výzbroje. Řízení konfigurace v akvizici výzbroje. Řízení rizik v 
akvizici výzbroje. Identifikace rizik. Hodnocení rizik. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003879 - ANAL 038224 

KUTĚJ, Libor 

Charakter vybraných skupin místní společnosti pro využívání informačních zdrojů v 
nebojové operaci při provádění HUMINT.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 4, s. 51 - 61.  

 Stručná charakteristika vybraných společenských prostředí, ve kterých se budou 
potenciální či již získané informační zdroje využívané zpravodajstvím z lidských 
zdrojů pohybovat, se zaměřením na elementární specifika mající reálný vliv na 
vhodnost a možnosti využívání zdrojů z jednotlivých společenských skupin. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003877 - ANAL 038222 

RUČKA, Josef 

Příprava kontingentu AČR na mírovou operaci.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 4, s. 35 - 42, 1 obr., 2 tab., lit. 4.  

 Systém dvouletého cyklu výcviku a pohotovosti AČR. Proces přípravy kontingentu 
AČR k vyslání do mírové operace. Příprava velitelů a štábů. Příprava jednotek. 
Příprava jednotlivců. Závěry. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003874 - ANAL 038219 

ŠILHAN, Vladimír 

Rozvoj obranných schopností Evropské unie.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 4, s. 3 - 10, lit. 5.  

 Evropská bezpečnostní strategie. Hlavní hrozby pro EU. Strategické cíle EU. 
Politické důsledky pro EU. Rozvoj širší koncepce bezpečnosti. Evropská 
bezpečnostní a obranná politika. Rozvoj vojenských schopností EU. Zřízení, role a 
hlavní úkoly Vojenského štábu EU. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003897 - ANAL 038226 

ZÁVĚŠICKÝ, Jan 

Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 4, s. 77 - 85, 1 obr., 1 tab., lit. 13.  
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Problematika soukromých vojenských a bezpečnostních společenství. Základní 
informace o těchto společnostech, a to hlavně v kontextu mezinárodní politiky a 
vztahů. Důvody vzniku a využití soukromých armád. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

 

POLITIKA 
 

003701 - ANAL 037304 

BREINEK, Pavel 

Procesy globalizace ve světové ekonomice.  

In: Politická ekonomie. - 53, 2005, č. 6, s. 826 - 842, lit. 43.  

 Definice globalizace podle OECD. Vývoj procesu globalizace v letech 1870-1914, 
1914-1945, 1945-1980, 1980-2005. Základní faktory vzniku, existence a rozvoje 
procesu globalizace. Globalizace světové ekonomiky a transnacionální korporace. Stát 
v procesu globalizace. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

003733 - ANAL 037944 

BYSTŘICKÝ, Jan 

Nereprezentativní elity a informační chudoba.  

In: Mezinárodní politika. - 29, 2005, č. 12, s. 34 - 36, lit. 6.  

 Politická praxe a rostoucí vliv nereprezentativních elit. Postupné vytlačování 
veřejnosti do marginality v politickém rozhodování. Vztah politické reprezentace a 
nevolené elity. Nereprezentativní elity a prosazování jejich zájmů. Nutnost sociální 
kritiky a překonávání tzv. informační chudoby veřejnosti. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003731 - ANAL 037942 

NOŽINA, Miroslav 

Bosna a Hercegovina: Symbióza zločinu, podnikání a politika.  

In: Mezinárodní politika. - 29, 2005, č. 11, s. 28 - 29.  

 Mezi hlavní problémy současné Bosny a Hercegoviny patří rozbujená korupce a 
endemický organizovaný zločin, které silně ovlivňují hospodářské a sociální dění v 
zemi. Zejména organizovaný zločin pevně vrostl do bosenské společnosti a jeho 
vazby sahají až do prostředí politických špiček. Různé formy organizovaného zločinu 
a kriminálního podnikání. Válečné kořeny organizované kriminality, vazby na  
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zkorumpované policisty a nacionalistické politiky. Bezpečnostní služby, jejich 
základní struktura a úkoly. Mezinárodní spolupráce (EUFOR, SFOR). 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003730 - ANAL 037941 

SIEGL, Erik 

Reforma armády a policie v Bosně a Hercegovině.  

In: Mezinárodní politika. - 29, 2005, č. 11, s. 8 - 10.  

 Politické pozadí reforem týkajících se bezpečnosti státu a jejího zajištění, vnitřní 
bezpečnosti a organizace policie a armády v Bosně a Hercegovině. Obranná reforma a 
z ní vycházející reforma armády. Reforma policie. Komplikování provádění reforem 
nacionalismem a stále přetrvávajícím napětím mezi etniky. Vliv mezinárodní správy 
oblasti na reformy a jejich provádění. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

003704 - ANAL 034393 

ŠTĚPÁNEK , Petr 

Antisemitismus jako složka integrálního nacionalismu strany státoprávní a 
státoprávně pokrokové.  

In: Politologická revue. - 2005, č. 2, s. 165 - 186.  

 Zdroje českého integrálního nacionalismu - založení České strany státoprávní. Nástin 
národního programu státoprávních radikálů z r. 1899. Formulace úplného 
osamostatnění českých zemí, militantnost, glorifikace ideálu všestranně silného a 
branně zdatného Čecha. Křesťanský antisemitismus. Ekonomický a sociální 
antisemitismus. Národnostní antisemitismus. Biologický, resp. rasový antisemitismus.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

003773 - ANAL 037754 

BERNATÍK, Aleš 

Metody hodnocení rizik závažných havárií v podmínkách nezařazených zdrojů rizik.  

In: 112. - 4, 2005, č. 12, s. 22 - 23, 1 obr., 3 tab., lit. 12.  

 Charakteristika nezařazených zdrojů rizika. Vhodné metody pro nezařazené zdroje. 
Příklady typických nezařazených zdrojů rizik. Srovnání dílčích metod hodnocení 
rizika pomocí vybraných kritérií. Návrh postupu hodnocení rizik. Srovnání limitních 
množství nebezpečných látek (v tunách). Závěr. CZ - cze: PA: ká/d2006 
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003761 - ANAL 037749 

CHALUHA, Jiří 

Lucemburské velkovévodství.  

In: 112. - 4, 2005, č. 12, s. 16, 2 obr.  

 Civilní ochrana v Lucembursku. Forma vlády. Struktura civilního nouzového 
plánování (CNP). Úkoly a cíle CNP. Organizační struktura CNP. Civilně - vojenská 
spolupráce. Právní systém. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003759 - ANAL 037747 

FAJGAR, Josef 

Jsou složky IZS připraveny k zásahu na leteckou nehodu? 

 In: 112. - 4, 2005, č. 12, s. 11 - 13, 6 obr.  

 Taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) ve vojenském 
prostotu Jince. Jednalo se o provádění záchranných a likvidačních prací při letecké 
nehodě. Téma a cíle cvičení. Předběžné hodnocení taktického cvičení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003772 - ANAL 037753 

HORÁK, Rudolf 

Instituce a zařízení regionu v systému ochrany obyvatelstva.  

In: 112. - 4, 2005, č. 12, s. 21, 2 obr.  

Akce: Instituce a zařízení regionu v systému ochrany obyvatelstva [Konference]. 
Brno (ČR), 19.10.2005.  

 Do oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení je zainteresováno mnoho 
subjektů. Činnost katedry Ochrany obyvatelstva Fakulty ekonomiky a managementu 
Univerzity obrany Brno. Konference na téma: Instituce a zařízení regionu v systému 
ochrany obyvatelstva. Cíl konference. Stručný výtah jednotlivých vystoupení. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003762 - ANAL 037750 

KMOCH, Vladislav 

Poznatky a zkušenosti z požárů v tunelech.  

In: 112. - 4, 2005, č. 12, s. 32, 2 obr. Sek.inf.p.: Fire & Rescue. - 2005 

 Závažné havárie v tunelech. Výcvik ve skutečných reálných podmínkách. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 
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003770 - ANAL 037751 

KRYKOROVÁ, Jana - ČAPOUN, Tomáš 

Zjišťování hlavních účinků neznámých nebezpečných látek v terénu.  

In: 112. - 4, 2005, č. 12, s. 17, 1 obr.  

 Institut ochrany obyvatelstva vyvinul pro potřeby jednotek PO soupravu, pomocí 
které lze v terénu zjistit hlavní účinky neznámých kapalných a pevných nebezpečných 
chemických látek, jako jsou výbušnost, hořlavost, inhalační toxicita, oxidační účinky, 
žíravost a nebezpečné reakce s vodou. Poznatky ze zásahové činnosti. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003775 - ANAL 037756 

PAPŘOK, Radek 

Krizové řízení v obci s rozšířenou působností Frýdek - Místek.  

In: 112. - 4, 2005, č. 12, s. 26 - 27, 2 obr.  

 Cílem krizového řízení v obci s rozšířenou působností bylo třeba vytvořit jednoduchý 
a přehledný krizový plán založený hlavně na informacích typu spojení na rozhodující 
osoby v obci, kde je případné riziko, kolik obyvatel je ohroženo, kam lze umístit 
evakuované osoby. Na oddělení krizového řízení a požární ochrany využívají při 
zpracování krizových plánů GIS. Vrstvy významných objektů a zařízení ve správním  

území. Vrstvy rizik na správním území. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003760 - ANAL 037748 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva v Kanadě.  

In: 112. - 4, 2005, č. 12, s. 14 - 15, 2 obr.  

 Historie a vývoj civilní ochrany v Kanadě. Rizika krizové situace v Kanadě. Řídící 
struktury. Nejdůležitější úkoly a jejich programy. Legislativa. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

003771 - ANAL 037752 

TILCEROVÁ, Eleonóra 

HZS ČR pomáhá učitelům a školám.  

In: 112. - 4, 2005, č. 12, s. 20, 1 obr.  

Akce: Instrukčně metodické zaměstnání. Lázně Bohdaneč (ČR), 17.10. 2005-
18.10.2005.  

 Dne 17.-18.10.2005 byli účastníci seznámeni se zprávou o výsledcích inspekční 
činnosti České školní inspekce k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných  
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událostech a první pomoci do vzdělávacích programů škol. Rámcový vzdělávací 
program. Formy pomoci školám. Směry činnosti. 

CZ - cze: PA: ká/d2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


