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ALKOHOL, DROGY 
 

003915 - ANAL 036908 

DAVIS, W. Rees - JOHNSON, Bruce D. - RANDOLPH, Doris - LIBERTY, Hilary 
James 

Comparing police drug-allegations with enumerations of drug users/sellers 
[Porovnání policejních údajů o drogové kriminalitě s údaji od uživatelů a prodejců 
drog].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 4, s. 594 - 608, 2 tab., lit. 27.  

 Údaje o drogové kriminalitě v newyorském policejním oddělení (New York Police 
Department) byly porovnány s údaji, získanými od uživatelů a prodejců drog. 
Informace se týkaly především těchto drog: crack, práškový kokain, heroin. Průzkum 
byl proveden ve čtvrti Central Harlem. Vyhodnocení informací, shody a disproporce v 
údajích. Hlavní střediska drogové kriminality. 

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

003959 - ANAL 038272 

DOUBRAVA, Lukáš 

Marihuanu vzali politici na milost? 
In: Učitelské noviny. - 109, 2006, č. 2, s. 10 - 11, 1 obr.  

 Od roku 2007 bude legální pěstovat pro vlastní potřebu malý počet rostlin marihuany. 
Nový trestní zákoník vyjmenovává látky obsahující tetrahydrokanabinol (THC), na 
než se má vztáhnout mírnější postih než na ostatní ilegální drogy. Zvláštní kategorii 
tvoří také houby. Nadále bude důležitá prevence hlavně u školní mládeže a dětí. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003953 - ANAL 038266 

KACHLÍK, P. 

Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně : 2.část.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 5, s. 259 - 282, 21 tab., lit. 39.  

 Pokračování z č.4/2005. V roce 1997 proběhlo anonymní dotazníkové šetření 
zaměřené na užívání drog a na postoje k nim u 1567 posluchačů šesti fakult 
Masarykovy univerzity v Brně. Analýza rozdílů mezi pohlavími u vybraných znaků. 
Postoje k vybraným rizikovým činnostem a k legalizaci drog. Shrnutí významných 
rozdílů. Diskuse a závěr. Opatření uskutečněná na MU v Brně. Grantová podpora. 

SLK - cze: PA: ká/2006 
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004025 - ANAL 037352 

KANABLE, Rebecca 

Turning off the tap [Přivírání kohoutku. Dostupnost alkoholu pro mladistvé].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 9, s. 80 - 88.  

 Souvislost požívání alkoholu mezi nezletilci a středoškoláky v USA s jeho 
dostupností a porušováním zákonů o zákazu prodeje alkoholu mladistvým. Cesty 
získávání alkoholu. Údaje ze statistik a studií. Organizace a sdružení varující před 
požíváním alkoholu před 21. rokem věku. Z legislativy některých států federace. 
Prevenční programy, možné přístupy k napravování neutěšeného stavu a doporučení. 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

004008 - ANAL 037348 

MOORE, Carole 

The yellow brick road to nowhere [Cesta nikam nevedoucí. Drogová závislost 
nejmladších Američanů].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 9, s. 22 - 28, 5 obr.  

 Inhalační toxikománie je značně rozšířena mezi americkou mládeží, po celém území 
USA. Závislost na inhalování různých těkavých látek je zvlášť vysoká u těch 
nejmladších, kteří ji v podstatě pokládají za neškodnou. Příklady náhlých úmrtí 
v důsledku předávkování, nejčastěji zástavou srdce. Osvěta a další opatření k 
omezování této závislosti. 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

003984 - ANAL 034394 

NEŠPOR, Karel 

Alkohol u dětí a dospívajících.  
In: Psychologie Dnes. - 12, 2006, č. 1, s. 6 - 7.  

 Následky pití alkoholu u dětí a dospívajících. Způsoby, jak předcházet škodám, které 
alkohol v této populaci působí.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

003954 - ANAL 038267 

NOVOTNÝ, V. - ANDRÉ, I. - SOMOŠOVÁ, J. 

Toxické psychózy.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 5, s. 283 - 297, 3 tab., lit. 49.  

 Problematika toxických psychóz. Aktuální definice podle Mezinárodní klasifikace 
MKCH 10 a podle Americké DSM IV. Poukazuje se na nejednotnost je i u údajů o 
jejich výskytu. Nejčastější kromě alkoholických psychóz se vyskytují kanabisové  
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psychózy. Popis farmakokinetické a farmakodynamické charakteristiky drog, které 
můžou souviset s formováním toxických psychóz. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

003955 - ANAL 038268 

OCHABA, R. - KAVCOVÁ, E. - VIRÁGOVÁ, M. 

Poradenstvo na odvykanie od fajčenia.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 5, s. 299 - 307, 1 tab., lit. 20.  

 V systému poradenství a léčebné péče o lidi, kteří chtějí přestat kouřit se postupuje 
podle medicíny založené na vědeckých důkazech. metody léčby. Nejúčinnější formy 
intervencí podle vědeckých důkazů. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

003973 - ANAL 038280 

BEDNÁŘOVÁ, Zdena 

Specifika práce s obětmi domácího násilí.  
In: Policista. - 12, 2006, č. 1, příloha.  

 Charakteristické znaky domácího násilí. V důsledku dlouhodobé frustrace má oběť 
domácího násilí řadu problémů v psychické oblasti, které ji blokují v efektivním 
jednání směřující k nastartování nového života bez dalšího násilí, odpoutání se od 
agresora a převzetí zodpovědnosti za život svůj i dětí. U obětí domácího násilí se 
objevují neurotické projevy, jako jsou fobie, úzkostné stavy, poruchy spánku a další 
potíže. Sebedestruktivní typ jednání. Zásady při vedení rozhovoru s obětí. Chyby při 
vedení rozhovoru s obětí. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003963 - ANAL 037342 

BUONFORTE, Ken - MONTI, Justin 

Geolocation on a virtual world [Dislokace ve virtuálním světě].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 11, s. 16 - 24, 2 obr. 

 Při sledování počítačové kriminality a odhalování pachatelů je kromě adresy 
internetového protokolu (IP Address) nutné fyzicky lokalizovat pachatele. Počítačové 
systémy zeměpisné lokalizace adresy internetového protokolu a zdlouhavé manuální 
vyhledávání. Americký registr internetových čísel ARIN s vyhledávací aplikací 
WHOIS, informační středisko pro africkou síť AfriNIC a pro asijskou jihovýchodní 
APNIC. Systém IP2Location se sídlem v Bradentonu na Floridě (adresa:  
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www.ip2location.com). Používání systému IP geolocation. 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

004062 - ANAL 035705 

GROWETTE, Lisa 

The Use of Security Technology to Protect Battered Women [Použití 
bezpečnostních technologií na ochranu týraných žen].  

In: Security Journal. - 17, 2004, č. 4, s. 35 - 51.  

 Problém domácího násilí a využití bezpečnostních technologií (alarmy, elektronické 
monitorování, a pod.) na ochranu týraných žen. Článek analyzuje data studie 
efektivnosti zapojení těchto technologií při prevenci násilí na ženách. 

GBR - eng: PA: bš/2006 

 

003960 - ANAL 036913 

GÜROFF, Eduard 

Wirtschaftsstrafverfahren : Entstehung eines neuartigen Verfahrentyps ? 
[Trestní řízení v oblasti hospodářské kriminality. Vzniká nový typ trestního řízení?].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 17, 2005, č. 4, s. 142 - 146, lit. 45.  

 Neúspěšné pokusy aplikovat tradiční model trestního řízení v současné hospodářské 
kriminalitě. Přehled dosavadních problémů. Jak vytvořit nový typ trestního řízení. 
Koexistence obou systémů. Dopad na trestní právo. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

003947 - ANAL 038261 

HÝSEK, Antonín 

Projekt Hráz byl zahájen.  
In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 4, s. 19 - 20.  

 Operační program Rozvoje lidských zdrojů domácího násilí "HRÁZ", který se týká 
pomoci obětem domácího násilí a zvlášť zranitelným obětem násilných činů byl 
zahájen 1.10.2005. Tento projekt je plánován na dva roky a je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Terapeutický program pro 
oběti závažných trestných činů včetně domácího násilí. Adaptace nové metody SARA 
na české podmínky. Nová diagnostická metoda pro první kontakt s domácím násilím. 
Dokumentace případů domácího násilí a přenos informací. Metodický rámec práce 
intervenčních center a podpora jejich vzniku. Komplexní model interdisciplinární 
spolupráce při řešení případů domácího násilí. Vznik a distribuce instrukčních karet a 
manuálů pro práci s oběťmi domácího násilí. Tisk a distribuce informačních materiálů 
pro občany. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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003971 - ANAL 038278 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

Otázky pro ... kpt. Mgr. Blanku Kosinovou, tiskovou mluvčí Útvaru pro 
odhalování organizovaného zločinu SKPV.  
In: Policista. - 12, 2006, č. 1, s. 18 - 19, 1 obr.  

 Úkoly Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Struktura ÚOOZ a 
jejich úkoly. Vzdělávání pracovníků na ÚOOZ. Technické vybavení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003970 - ANAL 038277 

MATOUŠKOVÁ, Ingrid 

Právo a počítačová kriminalita. 
In: Policista. - 12, 2006, č. 1, s. 16 - 17, 1 obr., lit. 9.  

 Problematika počítačové kriminality. Definice některých pojmů: Počítač, počítačová 
kriminalita, role počítače v počítačové kriminalitě. Počítačová trestná činnost. 
Charakteristiky vybraných trestných činů: Bankovní podvody, porušování autorských 
práv, nelegální užívání softwaru, změna díla bez svolení autora – právní specifikace 
vybraných trestných činů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003962 - ANAL 036915 

O'CONNOR, Tom - CARSON, William 

Understanding the Psychology of Child Molesters. A Key to Getting Confessions 
[Jak porozumět psychologii pedofilů. Způsob, jak získat jejich přiznání].  

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 12, s. 70 - 76.  

 Pohlavní zneužívání dětí jako fenomén současné společnosti. Zprávy o několika 
případech z poslední doby. Různé typy pachatelů. Technika a psychologie výslechu. 
Proč někteří pedofilové přiznali vinu a někteří ne (přehled nejčastějších důvodů). 
Vyšetřování většinou končí přiznáním pachatele, ale výslech klade na vyšetřovatele 
značné nároky. Podmínkou úspěchu je zde důkladná znalost psychologie a mentality 
pachatelů. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

003961 - ANAL 036914 

PARK, Tido 

Wirtschaftsstrafverfahren in der Praxis : Eine beschreibende Analyse aus Sicht 
der Verteidigung [Trestní řízení v oblasti hospodářské kriminality v praxi. Popisná 
analýza z pohledu obhajoby].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 17, 2005, č. 4, s. 147 - 150, lit. 10.  
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Pojem trestního řízení v hospodářské kriminalitě. Specifické zvláštnosti ve vztahu: 
orgány činné v trestním řízení - obžalovaný - obhájce. Specifikum vztahu mezi 
obhájcem a jeho mandantem. Průběh trestního řízení a jeho specifické rysy. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

003948 - ANAL 038262 

PRAVDA, Josef - CHMURA, Milan 

Nová cesta ke zkvalitnění prvního kontaktu s obětí.  
In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 4, s. 22 - 24.  

Ostrava  Přenos informací do policejní praxe v podmínkách ostravské policie. Jedna z 
klíčových rolí ve společenském systému při řešení případů domácího násilí patří 
právě policistům ČR. Policisté musí ze zákonné povinnosti reagovat na zjištěné násilí, 
zajistit ochranu obětí a zabránit pachatelům, aby v dalším násilí nepokračovali. 
Vytvoření nového moderního modelu vzdělávání. Pravidelná školení, pracovní 
semináře. Vytvoření vlastní audiovizuální prezentace "Domácí násilí". 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003921 - ANAL 038243 

ŠAROCH, Václav - KAREŠOVÁ, Vladana 

Známá neznámá komunita olašských Romů.  
In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 5, s. 14 - 17.  

 Problematika trestné činnosti pachatelů z řad olašských Romů. Popis případu, která 
zahrnuje širokou škálu praktik, které jsou pro trestnou činnost páchanou olašskými 
Romy na poli kapesních krádeží. Komunita olašských Romů. Historie olašských 
Romů. Kriminalita olašských Romů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003922 - ANAL 038244 

VALERIÁN, Luboš - ADAMČÍK, Tomáš - SMATANOVÁ, Margita 

"Vy havrani umazaní".  
In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 5, s. 18 - 25, 15 obr.  

 K vraždě a následné sebevraždě došlo na neobvyklém místě - hluboko, stovky metrů 
pod zemí, na jednom z pracovišť hlubinného uhelného dolu. Ohledání místa činu ve 
specifických a složitých podmínkách podzemí, dokumentace situace, zajištění účasti 
dalších osob, úzká součinnost s pracovníky Hlavní báňské záchranné služby. Případ 
byl zajímavý i motivem, který vedl pachatele k vražednému a později 
sebevražednému jednání. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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003949 - ANAL 038263 

VENGLÁŘOVÁ, Martina 

Terapie pachatelů domácího násilí.  
In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 4, s. 30 - 32.  

Akce: Bezpečnost soužití [Konference]. Brno (ČR), 26.09.2005-27.09. 2005.  

 Dne 26.-27.9.2005 proběhla mezinárodní konference na téma "Bezpečnost soužití" v 
Brně. Hlavní cíle konference. Vídeňský tréninkový program proti násilí určený pro 
pachatele v rámci rodiny. Struktura programu pro pachatele. Program pro pomoc 
obětem. Sociální kurzy pro pachatele domácího násilí. Komunitní program BARKA - 
terapie násilných mužů v Polsku. terapie pachatelů domácího násilí v Nizozemí. 
"Change", program pro zvýšení bezpečí žen a dětí ve Skotsku. Holistický přístup k 
rodině, program Centra Nádej ve Slovensku. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003952 - ANAL 038265 

VITOUŠOVÁ, Petra 

Konference No to Domestic Violence.  
In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 4, s. 34.  

Akce: No to Domestic [Konference]. Istanbul (TURECKO), 11.11.2005-12. 11.2005.  

 Ve dnech 11.-12.11.2005 se konala mezinárodní konference na téma "No to 
Domestic" v Istanbulu. Konference se zúčastnilo více než 200 tureckých účastníků, 
především žen a 30 zahraničních hostů. Úkolem zahraničních hostů bylo prezentovat 
modely úspěšné reakce na domácí násilí a možnosti řešení jeho následků včetně 
primární prevence. Čtyři panely a jeden z nich byl věnován tématu veřejných kampaní 
proti domácímu násilí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003929 - ANAL 038251 

Zásady jednání na místě dopravní nehody.  
In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 4, s. 11, 1 tab.  

 Každá dopravní nehoda je jiná, vzniklá z různých příčin a má rozdílné následky. Pět 
základních zásad na místě dopravní nehody. Trestné činy v dopravě (1979, 1989 - 
2004). 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003994 - ANAL 037985 

DOČKALOVÁ, Květa 

Návštěva Stuttgartu v rámci projektu Phare 2003 na téma "Práce policie s 
veřejností".  
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In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, listopad/prosinec , s. 14 - 17. 
Sek.inf.p.: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005 

 Problematika prevence kriminality na místní úrovni (Stuttgart). Úzká spolupráce 
policie s orgány veřejné správy a občany města. Prevence a potírání hospodářské 
kriminality. Prevence kriminality na zemské a federální úrovni, základní strategie a 
úkoly. Problematika korupce. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004055 - ANAL 038416 

KOLÁŘ, Michal 

Jak na šikanu.  
In: Psychologie Dnes. - 12, 2006, č. 12, s. 16 - 18, foto.  

 Článek je věnován chorobě skupinové demokracie - šikanování. Rozebírána otázka, 
jak lze tomuto destruktivnímu fenoménu čelit a jak snížit šikanu o polovinu. Český 
intervenční program. Povzbudivé výsledky dvouletého projektu MŠMT ČR, který se 
zabýval ověřováním speciálního programu proti šikanování. Opatření proti šikaně. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

003996 - ANAL 037987 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Veletrh Invex Brno 2005 z pohledu prevence kriminality.  
In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, listopad/prosinec , s. 34 - 38. 
Sek.inf.p.: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005 

 Řešení prevence kriminality, zejména v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 
Projekt Bezpečná města. Měření rychlosti, dokumentování dopravních přestupků 
kamerovým systémem, šíření dopravních informací, automatická identifikace vozidel. 
První zkušenosti a srovnávací měření. Popis systému automatické identifikace 
vozidel. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

003979 - ANAL 038284 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

Organizovaný zločin v České republice.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 1, s. 44 - 47, 7 obr.  

 Definice organizovaného zločinu. Zločinecké struktury organizovaného zločinu. 
Akce detektivů z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu ve spolupráci s 
německými a britskými kolegy. Novela č. 152/1995 Sb., trestního zákona č. 140/1961 
Sb., účinnou od 1.9.1995 byl do našeho trestního zákona vložen institut "zločinné 
spolčení", jímž se rozumí společenství více osob s vnitřní organizační strukturou. 
Hlavní úkoly ÚOOZ (Útvar pro odhalování organizovaného zločinu). Mezinárodní  
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dohody, konvence a úmluvy, které patří do oblasti boje proti organizovanému zločinu. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003974 - ANAL 038281 

MATOUŠKOVÁ, Ingrid 

Domácí násilí - jen medializovaný problém? 
In: Policista. - 12, 2006, č. 1, příloha.  

 Postavení ženy v historii až do dnešní doby. Ovlivnění rodiny. To jaké bylo naše 
dětství, jak se k nám chovali naši rodiče, prarodiče a jaké vztahy mezi nimi panovaly, 
se ukládá v každém z nás, jako vzor pozdějšího chování. Vše, co v době dětství a 
dospívání vysledujeme ve svém okolí, přebíráme jako model pro svou pozdější 
rodinu. Žena jako oběť. Psychické týrání oběti. Fyzický teror. Prevence domácího 
násilí. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004013 - ANAL 036919 

MEIER, Bernd-Dieter - STOLTE, Bernadette 

Legalbewährung nach leichter und mittelschwerer Sexualkriminaltät an 
Kindern [Zákonná podmínka po lehké a středně těžké sexuální kriminalitě na 
dětech]. 

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 88, 2005, č. 5, s. 351 - 
361, 4 tab., lit. 20.  

 Tato studie se zabývá osobami, které jsou podezřelé ze sexuální kriminality na  
dětech, ale při trestním řízení nebyly odsouzeny. Jde o recidivisty a osoby odsouzené 
podmíněně. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

003604 - ANAL 037985 

NEUSAR, Zdeněk 

Nehod na přejezdech neubývá ani v roce 2005. 

 In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, říjen, s. 42 - 46, 3 grafy. 
Sek.inf.p.: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005 

 Stále se nezlepšující bezpečnostní situace na železničních přejezdech. Počty nehod, 
počty usmrcených. Spolupráce Policie ČR s Drážní inspekcí při zajišťování 
bezpečnosti. Nejčastější příčiny nehod. Prevence. 

CZ - cze: PA: 2005 
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003976 - ANAL 038282 

OHERA, Michal - KUČERA, David 

Čínský organizovaný zločin v ČR.  
In: Policista. - 12, 2006, č. 1, s. 25 - 27, 4 obr.  

 Zisky z organizovaného zločinu dosahují astronomických výšek, samotný 
organizovaný zločin ohrožuje bezpečnost na celém světě. Jednou z největších větví 
představuje čínský organizovaný zločin. Organizovaná kriminalita v Číně a v České 
republice. Převaděčské skupiny. Dělení čínské skupiny organizovaného zločinu. 
Únosy podnikatelů. Páchání závažné hospodářské trestné činnosti. Padělání a 
pozměňování dokladů potřebných k legalizaci pobytu fyzických a právnických osob 
na území ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004077 - ANAL 038289 

Prostituci zákon nezakazuje ani nepovoluje.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 3, s. 10 - 11.  

 Problematika prostituce. Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání 
prostituce druhých osob. Úmluva mimo jiné zavazuje smluvní státy trestat jednání 
každého, kdo obstará nebo svádí za účelem prostituce jinou osobu (i s jejím 
souhlasem), využívá prostituce jiné osoby, provozuje nevěstince, nebo k nim vědomě 
pronajímá budovu. Zákon o regulaci prostituce, který byl ve sněmovně předložen, by 
nebyl s Úmluvou slučitelný. Prostituce v ČR není povolena, ale také se nezakazuje. 
Vyhlášky obce a prostituce. Formy prostituce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003992 - ANAL 037983 

ROHANOVÁ, Lenka 

Informace o zjištěné trestné činnosti v České republice za tři čtvrtletí roku 2005.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, listopad/prosinec , s. 7 - 10, 1 tab. 
Sek.inf.p.: Tiskový servis Odboru prvence kriminality MV. - 2005 

 Statistické údaje o vývoji kriminality na území ČR, její skladbě, počtu stíhaných a 
vyšetřovaných osob, výši škod. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004056 - ANAL 036922 

ROTSCH, Thomas 

Der Vermögensverlust grossen Ausmasses bei Betrug und Untreue [Ztráta 
majetku ve velkém rozsahu při podvodu a zpronevěře].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 117, 2005, č. 3, s. 577 - 604, 
lit. 124.  
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Pojmy ztráta a škoda, porovnání obou pojmů a definice. Pojem velký rozsah a kdy 
tento pojem platí. Zvláště první problém není v právnické literatuře dostatečně 
zpracován. Pokoušíme se tedy nalézt možné řešení a aplikovat je na dané případy. 
Ukazuje se, že v nynějším platném právu je třeba přidržet se pojetí Spolkového 
soudního dvora. V legislativě jsou však stále mezery. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/d2006 

 

004029 - ANAL 037356 

TOMASONE, Joe 

Modern day home invasion: Securing your Wi-Fi signal [Vniknutí do domu v 
současnosti a ochrana Wi-Fi signálu].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 9, s. 140 - 144.  

 Ohrožení domácích počítačů vykrádáním signálů dálkového ovládání z prostorů 
mimo byt s možností získat přístup do počítače (na internetovou adresu apod.). 
Možnosti zneužití takto získaného přístupu. Příklady této formy již rozšířené 
počítačové kriminality. Způsoby provedení vykrádání informací z domácího počítače. 
Možnosti odhalení krádeže. Následná bezpečnostní opatření a další ochrana. 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

004058 - ANAL 037364 

ZOUFALÝ, Vladimír 

K otázce odpovědnosti v oblasti finančních investic.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 1, s. 11 - 20, lit.  

 Disponování s finančními prostředky investorů svěřených do správy jiných osob. 
Odpovědnosti těchto osob i samotného investora podle legislativy ve stavu z 1. 
poloviny r. 2005. Odpovědnosti advokáta. Veřejnoprávní kontrola v EU a působnost a 
odpovědnost veřejnoprávního dozoru v ČR. Hospodářské potíže a zpronevěra 
svěřeného majetku. 

CZ - cze: PA: bv/d2006 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

003926 - ANAL 038248 

DRÁBEK, Jiří 

Prifilování DNA při hromadných katastrofách na příkladu World Trade Centra 
2001.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 5, s. 40 - 45, 1 tab., lit. 27.  
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Identifikace obětí při hromadných katastrofách. U katastrofy byla analýza DNA 
použita poprvé v roce 1993. profilování DNA se stalo stěžejní metodou při 
identifikaci obětí katastrof. Přehled leteckých havárií, kdy byla použita metoda DNA. 
Popis případu z 11. září 2001, kdy dvě linková letadla Boeing unesená teroristy 
narazila do newyorského World Trade Centra. Základní fakta tragédie. Postup práce, 
ohledání místa činu, identifikace obětí. Genotypizace. Analýza. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003986 - ANAL 037345 

FALCOM, Melanie 

A face can tell a thousand stories [Lidská tvář vypovídá o mnohém].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 11, s. 60 - 65, 2 obr. 

 Poznatky ze studia a zkušenosti z dlouholeté praxe policejní specialistky na 
obličejové partie člověka. K možnostem identifikovat pachatele i po účelové změně 
jeho vizáže. Metoda tzv. mapování tváře - rozdělení na 9 částí, které vypovídají o 
osobnosti (životní zkušenosti, emoce, motivace, chování, apod.). Každá z těchto 9 
částí obličeje obsahuje 6 různých informací. Existence 7 základních biologicky 
daných emočních výrazů jako zdroj dalších informací. Metoda zrcadlových zobrazení, 
aj. 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

003927 - ANAL 038249 

KOHOUT, Josef - DOHNALOVÁ, Zuzana - ŠTĚPÁNKOVÁ, Dana 

Fyziodetekční vyšetření a kauza Stodolovi.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 5, s. 46 - 49, 2 obr.  

 Role fyziodetekčního vyšetření, které bylo využito v počáteční fázi přípravného 
řízení. Reakce pachatelů Stodolových na položené otázky. Porovnání závěrů z 
vyšetření s později zjištěným skutkovým dějem. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003937 - ANAL 038254 

KRAJNÍK, Václav 

Nové vysokoškolské učebnice.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 5, s. 71.  

Rec. na : Úvod do kriminalistiky [Vysokoškolská učebnice] / Jiří Straus + kol.. - 
Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. - 1.vydání. – 175 s.. 

 Vysokoškolská učebnice "Úvod do kriminalistiky" je výsledkem společného úsilí 
autorského kolektivu katedry kriminalistiky PA ČR. V učebnici jsou rozebrané 
základní kriminalistické kategorie. Hlavní pozornost byla věnována pojmům: Způsob 
páchání trestného činu, kriminalistická stopa a kriminalistická identifikace. 
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003906 - ANAL 036906 

LEVINTON-SHAMUILOV, G. - COHEN, Y. - AZOURY, M. - CHAIKOVSKY, A. 
ALMOG, J. 

Genipin, a Novel Fingerprint Reagent with Colorimetric and Fluorogenic 
Activity, Part II: Optimization, Scope and Limitations [ Genipin, nové chemické 
činidlo s kolorimetrickou a fluorogenickou působností v daktyloskopii. Část 2 - 
využití, rozsah a hranice možností].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 6, s. 1367 - 1371, 3 obr., 1 tab., lit. 14.  

 Pokračování studie z čísla 2, 2004 tohoto časopisu. Další úspěšné testy genipinu jako 
činidla při identifikaci otisků prstů. Otisky jsou viditelnější a jasnější než u klasických 
reagens, např. ninhydrinu nebo DFO. Další výhodou genipinu je, že je zcela neškodný 
svému okolí. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

003931 - ANAL 038252 

NEMETHOVÁ, Zuzana 

Sprievodca pre vizuálne hodnotenie kvality odtlačkov prstov pre spracovanie 
systémov Eurodac v Luxemburgu.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 5, s. 51 - 54, 9 obr., lit. 2.  

 Některé problémy související s kvalitou otisků prstů zasílaných na porovnání do 
centrální jednotky v Luxemburgu. Příklady způsobující zamítnutí transakce. Obsah 
transakce. Proces zpracování transakce. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2006 

 

003925 - ANAL 038247 

NOVÁKOVÁ, Dagmar 

Možnost identifikace osoby podle otisků nohou v obuvi.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 5, s. 36 - 39, 7 obr., lit. 5.  

 Nošením se obuv postupně přizpůsobuje tvaru nohy a vznikají u ní určité deformace, 
podle kterých lze identifikovat osobu, jež je používala. Stavba lidského chodidla. 
Expertizní zkoumání. Komparace zkoumané a srovnávací obuvi. Komparace obuvi a 
sádrového modelu chodidla. Biomechanická analýza. Videozáznam a fotografie 
nohou. Závěry zkoumání. DNA a zkoumání bosých nohou v obuvi. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004061 - ANAL 035704 

PORADA, Viktor - SUCHÁNEK, Jaroslav - STRAUS, Jiří 

Vyhledávání a zajišťování kriminalistických stop na místě činu.  

In: Soudní inženýrství. - 15, 2004, č. 6, s. 312 - 328, 7 lit.  
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 Obecné zásady a postupy vyhledávání a zajišťování stop na místě činu. Specifičnost 
vyhledávání a zajišťování některých druhů stop (biologické). Ověřování pravosti stop. 
Vyhledávání a zajišťování stop silničních dopravních nehod. 

CZ - cze: PA: bš/2006 

 

004026 - ANAL 037353 

SIMON, Sam 

What you don't know can't hurt you [Co nevíš, to ti nemůže uškodit].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 9, s. 94 - 102, 3 obr. 

 Princip, účel a možnosti využití zařízení Brain Fingerprinting na snímání reakcí 
mozku podezřelého na vizuální podněty od vyšetřovatele. Zařízení signalizuje, zda 
vyšetřovaný má povědomosti o spáchaném trestném činu. Autorem metody čtení 
specifické reakce mozku P300 MERMER (Memory and Encoding Related Multi-
facet Electronic Response) je specialista v oboru neurologie Dr. L. Farwell. Pro 
vyšetřovatele má zařízení dvě základní aplikace: zjištění, zda vyšetřovaný má 
informace z místa činu, a zda patří nebo nepatří do skupiny (pachatelů). Příklady 
použití a ukázky záznamu. Výhody a přesnost metody. 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

003964 - ANAL 037343 

STECK-FLYNN, Kathy 

It's all in your head : Hair may be the missing strands of evidence [Vlasy mohou 
být tím chybějícím pramenem důkazu].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 11, s. 30 - 38.  

 Vlasy jako další důkazový a informační materiál v kriminalistice. Z historie 
zkoumání vlasů při kriminálním vyšetřování ve Francii a soudobé možnosti získat a 
identifikovat vzorek vlasů. Uvádí se 6 základních metod sbírání vlasových stop. 
Stavba vlasu a význam kořene pro testování DNA. Vlasy v toxikologii. 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

003933 - ANAL 038253 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Ladislav Havlíček - otec světové mechanoskopie.  
In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 5, s. 58 - 62, 4 obr., 1 tab., lit. 13.  

 Vznik nové kriminalistické disciplíny - mechanoskopie. Život objevitele 
mechanoskopie - Ladislava Havlíčka. Výsledky celoživotního bádání shrnul do 
odborné monografie "Mechanoskopie stopy a znaky řemeslných nástrojů", vydané v 
roce 1940. Přínos a význam osobnosti. Statistika trestného činu vloupání a vylupování 
pokladen (1932, 1933, 1935 a 1936). 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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003924 - ANAL 038246 

TICHÝ, Jaroslav 

Poklesky třídílné kriminalistické fotografie.  
In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 5, s. 31 - 35, 13 obr., lit. 8.  

 Historie kriminalistické fotografie. Postup při pořizování třídílné kriminalistické 
fotografie. Pozice fotografování. Postup při pořizování fotografie celé postavy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

003930 - ANAL 036909 

BARTELS, Elizabeth C. - SILVERMAN, Eli B. 

An exploratory study of the New York City Civilian Complaint Review Board 
mediation program [Program Newyorkského výboru pro občanské stížnosti. 
Průzkumná studie].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 4, s. 619 - 630, 3 tab., lit. 18.  

 Jakým způsobem jsou vyřizovány stížnosti občanů na chování a postup policistů a 
jak jsou občané spokojeni s urovnáním těchto sporů. Výraz mediation je zde 
definován jako pokus o vyřešení stížnosti formou osobní konfrontace policisty a 
stěžovatele. Někteří občané tuto formu odmítají a žádají disciplinární řízení proti 
policistovi. Zkušenosti z Newyorského výboru pro občanské stížnosti. Závěr. 

GBR - usa: PA: jv/2006 

 

003938 - ANAL 037341 

BERTOMEN, Lindsey 

A closer look at optics [Optika podrobněji]. 

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 10, s. 94 - 102, 4 obr 

 Dalekohledy. Zásady používání dalekohledů a jejich hlavní technické údaje obecně. 
Dalekohledy u bezpečnostních složek. Vojenské standardy pro odolnost proti otřesům 
a vodě a na povrchovou úpravu. Popis dalekohledů Steiner (8x30 Military/Police, 
10x50 Police a 8,5x26) a Swift (930 Ultra Life 10x42, 929 Ultra Life 8x42 a 825R 
Eaglet 7x36). Poznatky z testování těchto typů. 

USA - eng: PA: bv/d2006 
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003987 - ANAL 034396 

BOŠNAKOV, Petr 

Hodně vytížení Středočeši.  
In: Naše vojsko. - 1, 2005, č. 4, s. 16 - 19, foto.  

 Cílem tohoto magazínu je mj. zmapování činnosti všech krajských zásahových 
jednotek Policie ČR. Toto číslo představuje krajskou zásahovou jednotku 
Středočechů, která má nejrozmanitější pole působnosti. Složení zásahového týmu. 
Průběh 24hodinové služby. Přijímání do zásahové jednotky, konstatována velmi slabá 
fyzička uchazečů. Psychologické testy, zvládání řešení krizových momentů. 
Nedostatky : pistole a vozový park.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

003944 - ANAL 036910 

CLARK, Mark 

The importance of a new philosophy to the post modern policing environment.  
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 4, s. 642 - 653, lit. 31.  

 Studie přináší vlastní návrh na zcela nový, moderní organizační model policejní 
práce a policejního managementu. Porovnání s dřívějším, často velmi byrokratickým 
systémem policejní práce. Policejní práce a viktimizace v současné společnosti 
(victim-oriented policing). Perspektivy. Závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

003991 - ANAL 034399 

HART, Jan 

Nový koncept odstřelovací pušky.  
In: Naše vojsko. - 1, 2005, č. 4, s. 40 - 43, foto.  

 Současné nasazení odstřelovačů, posílení jejich úlohy. Vývoj zcela nového konceptu 
odstřelovací pušky CZ 750, která má zabezpečit dokonalé pokrytí celého spektra 
současných i budoucích odstřelovačských úloh armádních i policejních jednotek. 
Verze zbraně CZ 750. Popis a technické údaje zbraně. Příslušenství.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

003967 - ANAL 038274 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

Čas změn.  
In: Policista. - 12, 2006, č. 1, s. 6 - 7, 2 obr.  

 Rozhovor s policejním prezidentem. Změny v policejních řadách v roce 2006. 
Snížení počtu služebních míst Policejního prezídia ČR. Řada činností a kompetencí  
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bude převedena na útvary služby kriminální policie a vyšetřování s působností na 
celém území republiky. Snížení počtu funkcí zástupců vedoucích pozic u oddělení, 
odborů a služeben. Spojení služby železniční a pořádkové policie na všech 
organizačních úrovních struktury Policie ČR. Vybavení policistů. Zveřejnění 
sazebníku pokut. Korupce a policie. Protikorupční program. Hodnocení jednotlivých 
policistů. Projekt Vývoj Policie 2015. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003971 - ANAL 038278 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

Otázky pro ... kpt. Mgr. Blanku Kosinovou, tiskovou mluvčí Útvaru pro 
odhalování organizovaného zločinu SKPV.  
In: Policista. - 12, 2006, č. 1, s. 18 - 19, 1 obr.  

 Úkoly Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Struktura ÚOOZ a 
jejich úkoly. Vzdělávání pracovníků na ÚOOZ. Technické vybavení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004024 - ANAL 037351 

MILLER, Christa 

Keeping it real [Udržovat reálnost výcviku].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 9, s. 70 - 78, 4 obr.  

 Systém reálného výcviku dálničních, silničních a pouličních policejních hlídek ve 
výcvikovém oddělení v Tennessee, USA. Důraz na reálnost výcviku klíčových situací 
a pravidelnost opakovacích tréninků a cvičení. Certifikace POST. Agentury 
podporující výcvik dopravních policistů v regionu státu Ohio. Příprava instruktorů 
výcviku. Ukázky z výcviku. 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

003934 - ANAL 037338 

MILLS-SENN, Pamela 

Carrying your world on your shouders [Nosit vše potřebné stále s sebou].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 10, s. 40 - 51, 9 obr. 

 Ochranné vesty a jejich výběr pro taktické použití podle úkolů a podmínek činnosti 
(použitý materiál a technologie výroby, stupeň ochrany, střih, úpravy a příslušenství). 
Zkušenosti z praxe. Ergonomická hlediska. Diskuze k potřebě (příp. o nadbytečnosti) 
různých kapsiček, úchytů, řemínků apod. pro výzbroj a další součástky vybavení. Z 
nabídek různých druhů taktických vest od 5 výrobců. 

USA - eng: PA: bv/d2006 
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004023 - ANAL 037350 

MILLS-SENN, Pamela 

Real training, real results [Reálný výcvik přináší reálné výsledky].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 9, s. 50 - 63, 9 obr.   Informace k 
reálnému výcviku policistů v USA a materiálnímu zabezpečení výcviku. Vybavení a 
pomůcky pro reálný výcvik (mj. figuríny, makety, cvičné nože, simulátory, cvičná 
souprava Taser, soupravy pro výcvik policejních specialistů). Výrobci výcvikových 
pomůcek pro reálný výcvik a podrobnosti k jejich produkci.  

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

003990 - ANAL 034398 

MÜLLER, Miloš - VONDRÁČEK, Aleš 

Moderní systém výcviku strážníků Městské policie Hlavního města Prahy 
In: Naše vojsko. - 1, 2005, č. 4, s. 24 - 26, foto.  

 Popsán moderní komplexní systém praktické služební přípravy strážníků Městské 
policie v Praze, který zahrnuje služební policejní sebeobranu, výuku taktiky provádění 
zákroku a střelecký výcvik. Zavedení nového terčového zařízení, jeho popis. Laserová 

videoprojekční střelnice. CZ - cze: PA: če/2006 

 

003972 - ANAL 038279 

Policejní sbor Slovenské republiky.  
In: Policista. - 12, 2006, č. 1, příloha.  

 Historie policejního sboru Slovenské republiky. Působnost policejního sboru. 
Organizace a řízení policejního sboru. Hlavní úkoly policejního sboru. Podmínky 
přijetí příslušníka policejního sboru. Policejní vzdělání a služební příprava - základ 
kvalitní činnosti. Povinnosti policisty. Prokazování příslušnosti k policejnímu sboru. 
Základní práva a povinnosti policisty - zákon o státní službě. Služební disciplína. 
Oprávnění policisty - zákon o policejním sboru. Činnost policejního sboru při plnění 
úkolů. Mezinárodní policejní spolupráce. Činnost policie na úseku prevence. Prevence 
kriminality a spolupráce s veřejností. Preventivní programy. Policie a občané. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003935 - ANAL 037339 

SIMON, Sam 

Moving with technology [Mobilita s rozvojem technologie].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 10, s. 68 - 77, 7 obr. 

 Vybavení mobilních řídících středisek americké policie se modernizuje. Zodolňuje se 
i vozidlo (úpravy konstrukce, odolnější materiály, přetlakový filtrační a ventilační 
systém). Ve spojovacích a počítačových systémech se uplatňují nové technologie. 
Především se zvyšuje rychlost výměny a kapacita informací (ve vybavení je mj.  
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vysokorychlostní internet, velkoplošná obrazovka, zvýšila se interoperabilita). 
Některé technické podrobnosti. 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

003936 - ANAL 037340 

SPEED, Duke 

Brrr, it's cold outside : Tactical operations in cold weather [Taktické operace v 
zimě].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 10, s. 84 - 93, 3 obr., 2 tab.  

 Zásady pro vybavení a výstroj taktických a speciálních policejních jednotek v 
zimních nebo vysokohorských podmínkách a za chladného počasí. Vliv mrazu, sněhu 
a nízkých teplot na akceschopnost jednotek a zdraví policistů. Podchlazení, komplex 
vlivů vysokohorského prostředí. Ochrana zdraví, nutné vybavení a pomoc 
postiženým. Význam přípravy a tréninku na zimní podmínky. 

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

004041 - ANAL 038004 
Was muss und kann institutionell getan werden? [Co se musí a co se může 
institucionálně udělat [v případě stresu]].  

In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, č. 1, s. 14 - 16, 1 tab., 1 schéma. 

 Trvalé psychické zatížení v policejní práci a nebezpečí vzniku stresu a stresové 
reakce. Trend tzv. humanizace práce a jeho podstata. Institucionální možnosti 
prevence a zvládání stresu (kontaktní adresy v tabulce). Analýza ohrožení a rizik 
během výkonu služby jako povinnost instituce. Prostředky omezování stresových 
faktorů. Personální práce v této oblasti. V příloze výsledky dotazníkové akce na téma 
stres mezi rakouskými policisty. Schéma prožívání stresu. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

003997 - ANAL 037988 

DE FRANCE, Dominique - VANDERBROUKE, Elodie 

Le développment des mesures restauratrices dans la protection de la jeunesse : 
Comparaison des politiques publiques communautaires belge [Vývoj 
restorativních opatření v ochraně mládeže. Srovnání veřejné politiky belgických 
správních oblastí].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 85, 2005, č. 11, s. 981 - 1021.  

 Trestně-právní a trestně-politické trendy vývoje v oblasti kriminality mládeže a 
ochrany mládeže. Vývoj od represivních opatření k restorativní justici a uplatňování  
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alternativních trestů, výchovných a ochranných opatření. Teorie restorativní 
spravedlnosti a její uplatňování v praxi. Postavení oběti a prosazování jejích práv v 
souvislosti s trestnou činností mladistvých nebo dětí. Pojetí a organizace restorativní 
justice a trestní politiky v souvislosti s ochranou mládeže ve francouzské a vlámské 
části Belgie, srovnání obou systémů. Federativní model. Jmenné odkazy: France, 
Dominique De viz De France, Dominique 

BEL - fre: PA: bh/2006 

 

003928 - ANAL 038250 

DLOUHÝ, Michal 

Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami.  
In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 5, s. 50.  

 Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními orgány ze dne 18.12.1997. 
Úmluva upravuje formy spolupráce , včetně přeshraničních  opatření, které jsou 
zaměřeny na prevenci, šetření a stíhání deliktů porušujících vnitrostátní předpisy 
členských států i celní předpisy Společenství. Hlava 1 - 7. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003977 - ANAL 036917 

ETIENNE, Margareth 

The Ethics of Cause Lawyering : An Empirical Examination of Criminal Defense 
Lawyers as Cause Lawyers [Etika právní obhajoby. Empirická studie].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 95, 2005, č. 4, s. 1195 - 1260, 3 tab., 
lit. 245.  

 Formou rozhovorů s více než čtyřiceti advokáty obhajoby zkoumá autorka etiku a 
motivaci jejich práce, zvláště v případech, kdy zastupování obžalovaného se může 
jevit již samo o sobě jako nemorální. Obhajoba se může týkat obžalovaného jako 
fyzické osoby, nebo případu jako takového (cause lawyering). Příklady ze soudní 
praxe. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

003995 - ANAL 037986 

FARSKÁ, Pavlína 

Dobrovolníci pomáhají předcházet sociálně patologickým jevům.  
In: Informační servis prevence kriminality. - 2005, listopad/prosinec , s. 27 - 28.  

Sek.inf.p.: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. – 2005 Pardubice   

Občanské sdružení SKP-Centrum v Pardubicích poskytuje pomoc zaměřenou na 
různě potřebné skupiny spoluobčanů a využívá při tom dobrovolných pracovníků. 
Zákon o dobrovolnické službě. Zaměření dobrovolnické služby v SKP-Centrum.  
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Činnost dobrovolníků, její smysl a přínos. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004004 - ANAL 037995 

FENYK, Jaroslav 

Trestněprávní legislativa postihu terorismu a jeho financování v České 
republice.  
In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 12, s. 2 - 6.  

 Rozdíl mezi terorismem a organizovaným zločinem. Financování terorismu jako 
nedílná součást terorismu jako takového. Postih terorismu prostředky trestního práva. 
Základní otázka trestní odpovědnosti. Trestní zákon o financování terorismu včetně 
skutkových podstat, které lze v souvislosti s terorismem také použít k trestnímu 
stíhání. Výskyt jednotlivých skutkových podstat teroristických činů v ČR. Procesní 
podmínky a dokazování projevů financování terorismu. Mezinárodní justiční 
spolupráce v oblasti legislativy v boji proti financování terorismu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

003916 - ANAL 037334 

JAKUBKA, Jaroslav 

Osobní a osobnostní práva zaměstnanců a jejich ochrana.  
In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 12, s. 2 - 16.  

 Zaměstnanec a pracovní právo v ČR obecně, příslušná platná legislativa. Podrobněji 
k právní ochraně při obtěžování, sexuálním  obtěžování, diskriminačním jednání a 
ochraně osobních údajů. Kontrola zaměstnanců, zneužití postavení v zaměstnání, 
pracovní posudky. Archivování dokladů podle zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě. K novému zákoníku práce. 

CZ - cze: PA: bv/d2006 

 

003940 - ANAL 038256 

MACH, Jan 

Právo na důstojné odškodnění.  
In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 4, s. 3 - 4.  

 Návrh soudce na zrušení paragrafu 444 odstavce 2 občanského zákoníku podaný 
Ústavnímu soudu ČR, který podal předseda senátu Obvodního soudu pro Prahu 1 pro 
rozpor tohoto ustanovení s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Důvody 
tohoto návrhu: Porušuje úctu k právům člověka (čl.1 odst.1 Ústavy), porušuje právo 
na soudní ochranu základních práv a svobod, porušuje právo na život, lidskou 
důstojnost a ochranu zdraví a obsahuje diskriminaci z důvodů věku a tím porušuje 
článek 3 odst.1 Listiny základních práv a svobod. Ustanovení vyhlášky č. 440/2001 
Sb. CZ - cze: PA: ká/2006 
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003951 - ANAL 036912 

MAELICKE, Bernd 

Perspektiven für den deutschen Strafvollzug [Perspektivy pro německý výkon 
trestu].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 17, 2005, č. 4, s. 126 - 128.  

 Nové společenské a sociálněpolitické podmínky. Nová trestní politika. Výkon vazby, 
zkrácení vazby. Sociální integrace. Přehled současné situace v Německu. Perspektiva 
dalšího vývoje. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

003983 - ANAL 036918 

MANNHEIMER, Michael J. Zydney 

Ripeness of Self-Incrimination Clause Disputes [Oprávněnost diskuse o doložce, 
pojednávající o sebeobviňující výpovědi svědka]. 

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 95, 2005, č. 4, s. 1261 - 1323, lit. 262.  

 Diskuse o Pátém dodatku k Ústavě USA, který obsahuje doložku o sebeobvinění 
svědka (výpověď o skutečnosti, kterou se svědek sám stává podezřelý z trestného 
činu). Autor polemizuje o oprávněnosti takové disputace a uvádí příklady ze soudní 
praxe. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

003982 - ANAL 038287 

MAREŠ, Jan 

Nová právní úprava utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. 
In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 1 - 2, s. 20, 2 obr., 1 tab.  

 Dnem 1.1.2006 nabývá účinnosti dva zákony, které nově upravují problematiku 
ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Jde o zákon č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a zákon č. 
413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003978 - ANAL 038283 

OHERA, Michal 

Nedávná historie řemesla žebráckého.  
In: Policista. - 12, 2006, č. 1, s. 38 - 39, 2 obr.  

 Problematika žebráků v centrech města. Obce se snaží řešit problematiku žebrání 
pomocí obecně závazných vyhlášek obcí, v rámci územní samosprávy, kdy je žebrání, 
případně další asociální jevy, hodnoceno jako přestupek dle paragrafu 46 odst. 2  
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zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Je zde možný 
souběh s dalšími přestupky, zejména uvedenými v paragrafu 47 zákona o  
přestupcích, nedochází k postihu celé šíře asociálního jednání spočívající v 
zahálčivém životě a obtěžování ostatních obyvatel. Historie žebráků, tuláků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003918 - ANAL 037336 

PŘIB, Jan 

K otázce nabytých práv v důchodovém pojištění.  
In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 12, s. 26 - 30, lit.  

 Otázka zachování nabytých práv při změnách právních předpisů důchodového 
pojištění. Teorie nabytých práv a problematika nepřípustnosti zpětného působení 
právních norem. Princip ochrany nabytých práv jako ústavní princip, příklady nálezů 
Ústavního soudu. Aspekty zachování nabytých práv v důchodovém pojištění. 

CZ - cze: PA: bv/d2006 

 

003981 - ANAL 038286 

PŘIKRYL, Ivan 

Institut státní správy.  
In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 1 - 2, s. 12 - 13, 1 graf, 1 obr., 1 tab.  

 Představení a informace o Institutu státní správy, který realizuje vzdělávání úředníků 
na úrovni ústřední státní správy. Vznik, cíle a předpoklady pro činnost. Vývoj 2002 - 
2004. Úspěchy dosavadní činnosti. Mezinárodní spolupráce. Plány pro budoucnost. 
Kontakty. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003917 - ANAL 037335 

RYBA, Jan 

Nad změnami v soudním přezkumu azylových věcí.  
In: Právo a zaměstnání. - 11, 2005, č. 12, s.23 - 26.  

 Novelizace azylového a uprchlického práva a změny v hmotném azylovém a 
uprchlickém právu, v azylovém právu procesním a v přezkumu správních rozhodnutí 
ve věcech azylových. Přechod ze senátního na samosoudcovské rozhodování od 
13.10.2005. Nová ustanovení k zastoupení při soudním přezkumu, zastavování řízení, 
o žalobě proti rozhodnutí MV, o kasační stížnosti. K euronovele zákona o azylu. 

CZ - cze: PA: bv/d2006 
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003958 - ANAL 038271 

ŠVANCAR, Radmil 

Ministerstvo zdravotnictví varuje: Ve škole se nekouří.  
In: Učitelské noviny. - 109, 2006, č. 2, s. 7, 1 obr.  

 Od 1.1.2006 platí protikuřácký zákon č. 379/2005 Sb. Otázky k tomuto zákonu. 
Odpovědi připravila ředitelka odboru legislativně právní. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004063 - ANAL 037365 

GOLA, Petr 

Společnost s ručením omezeným v Evropě.  
In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 1, s. 5 - 6, 1 tab.  

 S.r.o. a akciové společnosti jako nejrozšířenější typ společnosti ve všech evropských 
zemích. Minimální výše základního jmění pro založení s.r.o. a rozdíly (od 2555 euro 
v Estonsku po 35 000 v Rakousku). Dánský model je administrativně nejjednodušší a 
finančně nejméně nákladný. Tabulkový přehled údajů k založení s.r.o. v evropských 
zemích a v USA v r. 2004. 

CZ - cze: PA: bv/d2006 

 

004032 - ANAL 038410 

HOŘÁK, Jaromír 

Domácí vězení a elektronická kontrola odsouzených.  
In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 12, s. 7 - 12.  

 Vládní návrh trestního zákoníku chce mj. rozšířit systém trestů o tzv. domácí vězení 
jako typ alternativních trestů. Výkon tohoto trestu v USA, Francii, Švýcarsku a 
Německu. Výhody a zápory domácího vězení. Etika elektronického monitorování 
odsouzených. Názory autora. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004012 - ANAL 038000 

JINDŘICH, Miloslav 

Úřední listina jako EET a notářský zápis jako titul pro výkon rozhodnutí.  
In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 1, s. 12 - 13.  

 Zavedení evropského exekučního titulu (EET) do návrhu novely občanského 
soudního řádu. Použití nařízení Evropského parlamentu a Rady ES pro rozhodnutí, 
soudní smíry a úřední listiny, které byly potvrzeny jako EET a vztahují se na 
rozhodnutí, soudní smíry a úřední listiny o nesporných nárocích. Co jsou nesporné 
nároky, specifická úprava ohledně "úřední listiny" jako EET. Notářský zápis jako  



 26

exekuční titul. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004011 - ANAL 037999 

KASÍKOVÁ, Martina 

EET - nová fáze komunitární úpravy exekucí.  
In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 1, s. 7 - 11.  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES o zavedení evropského exekučního titulu 
(EET) pro nesporné pohledávky. V ČR může jeho aplikace vyvolávat problémy, 
protože novela občanského soudního řádu je teprve v legislativním projednávání. 
Justiční spolupráce v civilní oblasti jako předmět úpravy komunitárního práva. 
Nařízení upravující exekuce v občanských a obchodních věcech a jejich vzájemný 
vztah. EET a exekuční titul, který může být certifikován jako EET. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004005 - ANAL 037996 

KLEČKOVÁ, Renáta 

Prostředky mezinárodního práva v boji s terorismem.  
In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 12, s. 6 - 11.  

 Právní pojem terorismus a problematika definování terorismu. Mezinárodní nástroje 
v boji proti terorismu, série tzv. protiteroristických úmluv. Rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN a založení Výboru 1267. Prostředky EU v boji s terorismem. Střet 
závazku států zaručit a chránit lidská práva se závazkem implementovat rezoluce 
Rady bezpečnosti OSN do svých právních systémů. Možnost omezení základních 
lidských a občanských práv sankcemi v rámci potírání terorismu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004006 - ANAL 037997 

KORYTA, Karel - BAŽANT, Josef 

Vznik, historie a postavení Finančního analytického útvaru Ministerstva financí.  
In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 12, s. 11 - 15, 2 tab.  

 Vznik Finančního analytického útvaru (FAÚ) jako centrální jednotky 
administrativního typu (mimo působnost orgánů činných v trestním řízení), jeho 
úkoly, legislativa vztahující se k odhalování a potírání legalizace zisků z trestné 
činnosti, odhalování tzv. neobvyklých obchodů a financování terorismu. Spolupráce 
na národní a mezinárodní úrovni (Egmontská skupina, Výbor Moneyal Rady Evropy, 
Mezinárodní měnový fond, Světová banka). Kontrolní činnost FAÚ. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004022 - ANAL 038408 

KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan 

Jacek Spyra - korunní svědek? 
In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 12, s. 2 - 3.  

 Korunní svědek a současný stav možnosti začlenění tohoto institutu do norem 
českého trestního práva. Názory pro a proti. Na Spyrově korupčním příkladu autoři 
názorně dokumentují, jakou podobu může využívání korunních svědků také nabýt. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004048 - ANAL 038415 

LOUNOVÁ, Jaroslava - MIHOLA, Jiří 

Zefektivní činnost policie a soudů spolehlivá diagnostika povahových vlastností? 
In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 1, s. 18 - 20.  

 Článek se zabývá otázkou, jaké by měla dopady na efektivnost práce policie a soudů 
možnost spolehlivého zjišťování povahových vlastností lidí.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004045 - ANAL 038414 

MATULA, Zdeněk 

Vybrané problémy exekuce podle exekučního řádu pohledem orgánů činných v 
trestním řízení.  
In: Trestní právo. - 11, 20069, č. 1, s. 6 - 15.  

 Řešení stížností dlužníků na postup exekutorů a jejich zaměstnanců orgány činnými v 
trestním řízení. Rozsah oprávnění tzv. dalších zaměstnanců exekutora. Kdy je možné 
začít provádět soupis movitých věcí povinného. Kde je možné provádět soupis 
movitých věcí a jaké věci mohou být sepsány. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004064 - ANAL 037366 

ŠTEFKO, Martin 

Právní úprava přístupu na německý pracovní trh pro občany České republiky a 
jejich rodinné příslušníky.  
In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 1, s. 12 - 20, lit.  

 Obecně k právní úpravě přístupu na německý pracovní trh. Bilaterální dohody a 
ujednání o zprostředkování zaměstnání (dvoustranné dohody, ujednání o 
zprostředkování zaměstnání, vstup a ohlašovací povinnost, pracovní povolení a 
zaměstnání bez pracovního povolení, zaměstnání bez kvalifikace a zvláštní úprava pro 
vybraná kvalifikovaná zaměstnání, pracovní oprávnění, právní důsledky nelegální  
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práce). Přehled německé národní úpravy pro občany nových členských států EU a 
jejich rodinné příslušníky. 

CZ - cze: PA: bv/d2006 

 

004076 - ANAL 038288 

ŠVANCAR, Radmil 

Platí protikuřácký zákon pro školství? 
In: Učitelské noviny. - 109, 2006, č. 3, s. 7.  

 Protikuřácký zákon (č. 379/2005 Sb.). Otázky, ke kterým se vyjadřuje ředitel 
legislativně právního odboru na ministerstvu školství. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004031 - ANAL 038409 

TERYNGEL, Jiří 

K výkladu některých znaků skutkové podstaty zneužívání informací v 
obchodním styku - sebeobchodování.  
In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 12, s. 3 - 7.  

 Autor článku se zabývá znaky skutkové podstaty zneužívání informací v obchodním 
styku - sebeobchodováním. Vysvětlení selftradingu neboli "obchodování na sebe", 
které je typickým manažerským deliktem. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004038 - ANAL 038001 

TŮMA, Pavel 

K pojmovým znakům a trvání zvláštního práva pořizovatele databáze ve světle 
judikatury Evropského soudního dvora.  
In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 1, s. 16 - 19.  

 Autorský zákon zavádí do českého právního řádu nové zvláštní majetkové právo 
svědčící pořizovateli databáze. Jedná se o výsledek harmonizace českého autorského 
zákona se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady EU o právní ochraně databází. 
Vymezení pojmu "databáze" v komunitárním právu. Vymezení pojmu "vklad" k 
pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze. Vlastnosti vkladu. Trvání 
zvláštního práva pořizovatele. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004010 - ANAL 037998 

VEDRAL, Josef 

K rozsahu působnosti nového správního řádu.  
In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 1, s. 1, 3 - 6.  

 Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) vykazuje ve srovnání s předchozí právní 
úpravou řadu systémových odlišností. Širší rozsah jeho působnosti a to jak z hlediska 
rozsahu veřejné správy, jejíž výkon se bude novým správním řádem řídit, tak i z 
hlediska druhu orgánů či subjektů veřejné správy, které budou podle něj postupovat. 
Působnost předchozího správního řádu. Působnost nového správního řádu 
(institucionální vymezení působnosti, věcný rozsah). Nové právní  instituty. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004037 - ANAL 036921 

WALTHER, Susanne 

Neues im Strafzumessungsrecht der USA [Pravidla pro ukládání trestů v USA. 
Nové poznatky]. 

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 88, 2005, č. 5, s. 362 - 
379, lit. 83.  

 Přehled vývoje amerického trestního práva a trestního soudnictví v posledních letech. 
Jurisprudence Nejvyššího soudu. Federální pravidla pro ukládání trestů. Současná 
situace federálních soudů. Perspektivy pro nejbližší budoucnost. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

004017 - ANAL 038403 

BERAN, Pavel 

Walther P 22 a jeho nevlastní bratr Fég RL 61.  
In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 1, s. 47 - 49, foto.  

 Porovnání technických údajů malých pistolí Walther P 22 a Fég RL 61. Klady a 
zápory hodnocených pistolí.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004020 - ANAL 038406 

CHLUDIL, Ivan 

ČZ ST9.  
In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 1, s. 14 - 15.  
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Nová pistole, která vznikla na základě objednávky ze zahraničí. Nově zkonstruovaná 
a vyráběná ve Strakonicích je hlaveň a závěr. V ČZ také probíhá konečná montáž. 
Technické údaje ČZ ST9.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004021 - ANAL 038407 

JÄMSÄ, Tuukka 

Srovnání služebních opasků.  
In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 1, s. 25 - 27, obr.  

 Překlad článku z finského časopisu Kontrolli, který se zabývá srovnáním vlastností 
textilních "služebních" opasků zn. Safariland, Bianchi, Uncle Mike's, Dasta, Eagle a 
GK Professional.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004019 - ANAL 038405 

KLOZÍK, Pavel 

Revolvery Brno 100.  
In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 1, s. 12 - 13, obr.  

 Brněnská firma Kroko připravuje výrobu nových revolverů Brno 100 s ocelovým 
rámem. Technické údaje prototypu Brno 100. Hodnocení nové zbraně.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004018 - ANAL 038404 

Para-Ordnance P18-9 Limited : Osvědčená klasika pro milovníky zbraní. 
In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 2, s. 73 - 75, foto.  

 Popis a technické údaje samonabíjecí celoocelové pistole služebního typu Para-
Ordnance.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004015 - ANAL 038401 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Anděl strážný : Český policejní revolover.  

In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 1, s. 29 - 32, foto.  

 Popis nejrozšířenější zbraně policistů po služební pistoli, kterou je revolver Holek 
820 r. 38 Special. Technické údaje, konstrukce. výsledky střeleckého testu. Ovládání 
revolveru a výbava. 

CZ - cze: PA: če/2006 
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004016 - ANAL 038402 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

FN Five-Seven : Nový bojovník proti teroru.  
In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 1, s. 38 - 41, foto.  

 Popis pistole Five-Seven belgické zbrojovky Fabrique Nationale. Technické údaje, 
konstrukce, ovládání. Zhodnocení zbraně. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ  TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

003912 - ANAL 038239 

BAUMAN, Milan 

EasySeries nová generace ústředny zabezpečovacího systému pro malé podniky a 
domácnosti.  
In: PC World Security. - 2005, č. 4, s. 44, 2 obr.  

 Ústředna EZS řady EasySeries společnostiBosch. Charakteristika a popis. Instalace a 
použití. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003909 - ANAL 038236 

HÁK, Igor 

Havěť a její likvidace v praxi.  
In: PC World Security. - 2005, č. 4, s. 32 - 33, 1 obr.  

 Praktický přehled slov, popř. slovních spojení, která se mohou vyskytovat při 
ohlášení infekce antivirovým systémem a odpovídají uvedenému dělení: Virus, 
Trojan, Backdoor, Downloader, Dropper, Worm, Adware, Spyware, Dialer. Nouzový 
režim Windows. Postup pro Windows Me pro Windows XP. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003903 - ANAL 038231 

LANDESMANOVÁ, Mary - BAREŠ, Michal 

Antispyware. Nejlepší obránci.  
In: PC World Security. - 2005, č. 4, s. 10 - 14, 8 obr.  

 Spyware představuje nová nebezpečí. Napadá prohlížeč, sleduje vás, jak surfujete po 
webu, vykrádá vaše data. Nové prostředky ochrany. Kritéria antispywarového 
softwaru. Antispywarové produkty. CZ - cze: PA: ká/2006 
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003911 - ANAL 038238 

LOUCKÝ, Milan 

Zabezpečení domácnosti.  
In: PC World Security. - 2005, č. 4, s. 40 - 43, 12 obr.  

 Mechanické zabezpečení majetku. Výhody a nevýhody popisovaných řešení ochrany 
majetku. Elektronické způsoby ochrany. Druhy ochrany. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003908 - ANAL 038235 

MALINA, Patrik 

Ukradli vám už notebook? Opravdová bezpečnost souborů ve Windows : 4. díl.  
In: PC World Security. - 2005, č. 4, s. 28 - 32, 8 obr.  

 Při šifrování souborných dat a podpoře této funkcionality jako takové lze totiž s 
úspěchem využít technologie PKI. Použití PKI. Certifikační autority na platformě 
Windows 2003. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003907 - ANAL 038234 

REILLY, Dennis 

Ochrana PC. Deset kroků k bezpečnosti.  
In: PC World Security. - 2005, č. 4, s. 24 - 25, 3 obr.  

 Ochrana osobního počítače. deset jednoduchých tipů, které mohou ochránit 
hardware, software i data. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003904 - ANAL 038232 

STANFFORD, Alan 

Firmy zprostředkují osobní data. Osobní údaje v ohrožení.  
In: PC World Security. - 2005, č. 4, s. 16 - 18, 4 obr.  

 Firmy zprostředkující osobní údaje shromažďují neuvěřitelné množství údajů - z 
mnoha různých zdrojů, včetně soukromých společností a orgánů státní správy. 
Následně je prodávají podnikům, orgánům odpovědným za prosazování práva 
čikomukoli jinému. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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003905 - ANAL 038233 

STERLING, Bruce 

Zločiny na internetu. Je internet odepsaný? 
In: PC World Security. - 2005, č. 4, s. 20 - 22, 4 obr.  

 Rozbor toho, proč je internet nejrozlehlejší kriminální scénou historie, a rady, jak jej 
zbavit zločinu. Nejnovější druhy elektronické kriminality. Problémy s bezpečností. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003910 - ANAL 038237 

TATTERMUSCH, Jan 

Bezpečná komunikace v Linuxu.  
In: PC Word Security. - 2005, č. 4, s. 38 - 39, 3 obr.  

 Problematika bezpečné komunikace. Aplikace programu Privacy quards: Pretty Good 
Privacy, GNU Privacy Quard. Šifrování a podepisování elektronické pošty. Distribuce 
a bezpečné získávání veřejného klíče. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003902 - ANAL 038230 

TYNAN, Dan - SPRING, Tom 

Adware. Skryté finanční toky.  

In: PC World Security. - 2005, č. 4, s. 4 - 9, 7 obr.  

 Velké firmy financují programy, které vás zavalí reklamou a zcela zahltí počítače. 
Cesta peněžních trhů: Jak se adware dostává na osobní počítač. Výrobci adware mají 
bezpočet možností a cest, jak dostat svůj program na počítač. Použití firewallu a 
antivirových programů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 

 

004087 - ANAL 038295 

BALABÁN, Miloš 

Bezpečnostní budoucnost v zahraničněpolitickém kontextu.  
In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 1, s. 3 - 24, lit. 40.  

 Hlavní trendy světového vývoje do roku 2020. Hlavní aktéři vývoje bezpečnostní 
situace ve světě do roku 2020. Islámský terorismus. Možná východiska strategie a  
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taktiky boje s islamistickým terorismem. Spojené státy americké, Čína, Rusko, 
Evropská unie. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004093 - ANAL 038301 

HOLUB, Tomáš 

Etické argumentační struktury použité v diskuzi o válce v Iráku.  
In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 1, s. 79 - 103.  

 Etické zhodnocení situace v diskusi o válce v Iráku. Etická argumentace podporující 
vojenský zásah. Širší etická argumentace pro válku v USA. Blízká etická argumentace 
pro válku ve Velké Británii. Etická argumentace pro válku na základě teorie o 
spravedlivé válce. Etická argumentace proti vojenskému zásahu. Etická argumentace 
proti válce v Iráku na základě mezinárodního práva. Závěr: Celkové zhodnocení. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004091 - ANAL 038299 

KRČ, Miroslav - PICKA, Jakub 

Přístup k outsourcingu v ozbrojených silách USA a některá doporučení pro 
AČR.  
In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 1, s. 35 - 56, 2 obr., 2 tab., lit. 26.  

 Vývojové tendence zapojování vnějších zdrojů v americké armádě. Ekonomické 
otázky outsourcingu. Federální přístup k vykonávání komerčních aktivit ve veřejném 
sektoru - (Oběžník A-76). Popis procesu A-76. Druhy procesu A-76. Zkušenosti s 
použitím procesu A-76. Zkušenosti amerických ozbrojených sil s outsourcingem. 
Obecné problémy outsourcingu z pohledu zadavatele AČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004089 - ANAL 038297 

MAŠLEJ, Miroslav - BRECHTA, Bohumil - STODŮLKA, Vítězslav 

Vývoj a perspektiva výuky managementu na Univerzitě obrany.  
In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 1, s. 139 - 143, 1 schéma. lit. 9.  

 Vývoj výuky managementu na VVŠ PV ve Vyškově. Současný stav výuky 
managementu na UO. Možné perspektivy ve výuce managementu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

 

 



 35

004088 - ANAL 038296 

RAŠEK, Antonín 

Bezpečnost v roce 2020 s výhledem do roku 2050 : 1.část ; + kol.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 1, s. 121 - 138.  

 Empirické šetření k tvorbě scénáře v oblasti bezpečnosti.Výsledky prognostické 
ankety. Předpověď 2010. Předpověď pro období do roku 2050. Závěr. Pokračování 
příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004090 - ANAL 038298 

ŘEHÁK, David - KOMÁR, Aleš - BOŽEK, František 

Metoda preventivního posouzení nebezpečí při vojenském výcviku.  
In: Vojenské rozhledy. - 15 (47(, 2006, č. 1, s. 150 - 159, 1 obr., 2 tab., lit. 7.  

 Do praxe řízení vojsk NATO se začal prosazovat trend za pomocí vhodné metody 
zkoumat vliv vojenského výcviku na životní prostředí. Popis metody Hazard & 
Impact Index. Klasifikace skupin nebezpečí a dopadů. Katalog skupin nebezpečí a 
dopadu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004092 - ANAL 038300 

ZETOCHA, Karel 

Úvod do studia zpravodajských služeb.  
In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 1, s. 57 - 69, 1 obr.  

 Základní termíny a teoretické koncepty v oblasti výzkumu zpravodajských služeb. 
Nové pojetí bezpečnosti. Terminologie zpravodajské služby. Základní dělení 
zpravodajských organizací. Zpravodajská činnost. Účel zřizování a funkce 
zpravodajských služeb. Model zpravodajského cyklu: Plánování a řízení, sběr  

 

informací, analýza a produkce, šíření produktu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

004099 - ANAL 038307 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Táborští zdravotničtí záchranáři stále v plném nasazení.  
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In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 14 - 15, 4 obr.  

 Zdravotnická záchranná služba (ZZS) v Jihočeském kraji. Organizace a úkoly ZZS. 
Tísňové volání. Výjezdy ZZS. Postavení lékaře ZZS. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003932 - ANAL 037337 

GARRETT, Ronnie 

A walk through hell [Projití peklem].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 10, s. 32 - 39, 2 obr. 

 Činnost, úkoly a problémy záchranářů a policie v aglomeraci New Orleans, postižené 
hurikánem Katrina. Stav devastace regionu, hlavní problémy (evakuace, bezpečnost a 
zásobování obyvatelstva, komunikace a spojení). Nepřipravenost a chyby v 
rozhodování managementu při pomoci a odstraňování následků katastrofy. Poučení z 
chyb.  

USA - eng: PA: bv/d2006 

 

004094 - ANAL 038302 

KOUT, Václav - VLASÁK, Josef 

Požár kinokavárny ve Volarech.  
In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 4 - 5, 3 obr.  

Volary   

Kazuistika požáru v objektu bývalých kasáren ve Volarech. Popis objektu. Průběh 
zásahu. Příčina vzniku požáru. Lokalizace a likvidace požáru. Specifika zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003957 - ANAL 038270 

Metodické listy.  
In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 12, příloha.  

 Metodické listy dobrovolných hasičských jednotek při zdolávání požárů za ztížených 
podmínek. Při dopravních nehodách, na silnicích atd. Činnost hasičské jednotky po 
příchodu na místo činu. Nebezpečí a ochrana. Přepokládaný výskyt. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

004098 - ANAL 038306 

MIKOLÁŠ, Jaroslav 

V Raškovicích "hořel" kravín.  
In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 13, 1 obr.  
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Raškovice  Noční cvičení posluchačů 1. běhu kurzu Vstupní přípravy říslušníků(VPP) 
v Raškovicích. Cíl cvičení. Průběh cvičení. Vyhodnocení cvičení. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004096 - ANAL 038304 

MORÁVEK, Jan 

Sinteso TM - nová dimenze v detekci požáru.  
In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 7, 2 obr.  

 Elektrická požární signalizace. Hlásiče Sinteso TM: Dělení, použití, charakteristika. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003956 - ANAL 038269 

Požiarovosť v Slovenskej republike za trištvrte roka 2005.  
In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 12, s. 7, 1 obr., 1 tab.  

 Statistické údaje požárů ve Slovenské republice. Srovnání požárů v období za 3/4 
roku 2004 a 3/4 roku 2005. Požáry z hlediska příčin.  

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

004097 - ANAL 038305 

RŮŽIČKA, Milan - POLEDNA, Jindřich - DVOŘÁK, Otto 

Možnosti identifikace původce a podmínek vzniku C - zbytků po tepelné 
degradaci (hoření) polymerních materiálů.  
In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 10 - 12, 7 obr., lit. 8.  

 Seznámení s nehmotným realizačním výstupem řešení výzkumného projektu TÚPO, 
kterými jsou mj. databáze a katalog identifikačních znaků 28 polymerních materiálů, 
běžně používaných ve stavebnictví nebo technické praxi a jejich uhlíkových zbytků, 
připravených za definovaných podmínek při teplotách od 200 stupňů celsia do 900 
stupňů celsia, a to buď v oxidační atmosféře (vzduchu), nebo v inertu (dusíku). 
Identifikační znaky v katalogu C - zbytků. Obecná schéma postupu zkoumání C - 
zbytků v laboratoři. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004095 - ANAL 038303 

SKALSKÁ, Květoslava 

Tématické kontroly jednotek požární ochrany podniků.  
In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 6.  
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 V plánu kontrolní činnosti hasičských záchranných sborů krajů na rok 2006, jsou 
zahrnuty tématické kontroly jednotek požární ochrany podniků. O kontrole bude 
sepsán zápis a v případě zjištění nedostatků budou ukládána opatření k jejich 
odstranění. Cíle kontroly. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


