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ALKOHOL, DROGY
004230 - ANAL 035730
CALDER, James D.
Security Analysis Matters Where Alcohol Is Commercially Sold : Expert Opinions
and the Relevance of Security Practices in the Alcohol Service Industry [Dopad
bezpečnostní analýzy na místech, kde je prodáván alkohol : názory expertů a
relevantnost bezpečnostní praxe v oblasti podnikání souvisejícího s alkoholem].
In: Security Journal. - 17, 2004, č. 3, s. 51 - 62.
Shrnutí poznatků z oblastí vedení soudních sporů souvisejících s prodejem alkoholu prodej alkoholu a souvislost s násilnou kriminalitou. Zamyšlení nad strategií prevence
kriminality páchané pod vlivem alkoholu.
GBR - eng: PA: bš/2006
004207 - ANAL 035721
HEJDA, J.
Drogová scéna a bezpečnostní služby.
In: Česká a slovenská psychiatrie. - 101, 2005, č. 3, s. 167 - 173.
Drogová scéna v ČR v porovnání se Slovenskem. Drogová kriminalita, získávání
drog, překupníci. Etnické skupiny a drogy. Bezpečnostní aspekty. Negativní prognóza
dalšího vývoje.
CZ - cze: PA: bš/2006
004151 - ANAL 037375
JOHNSON, Bruce D. - BARDHI, Flutura - SIFANECK, Stephen J. - DUNLAP,
Eloise
Marihuane Argot as Subculture Threads [Hantýrka uživatelů marihuany jako znak
subkultury].
In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 1, s. 46 - 77, lit. 40, 1 příl.
Způsoby vyjadřování a slovník v prostředí uživatelů marihuany a obchodování s
drogou. Všeobecně ke slangovým výrazům týkající se marihuany. Mechanismus
vzniku, účel a používání slangu. Z etnografické studie slovníku subkultury uživatelů
marihuany ve městě New York. V příloze je abecední přehled frekventovaných
slangových výrazů a jejich význam.
GBR - eng: PA: bv/d2006
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004206 - ANAL 035720
KUBŮ, Pavel - SKAŘUPOVÁ, Kateřina - CSÉMY, Ladislav
Kontext rekreační konzumace drog v roce 2003 na území ČR : výsledky studie Tance
a drogy 2000 a 2003.
In: Adiktologie. - 5, 2005, č. 1, s. 61 - 70.
Fenomén rekreačního užívání drog v prostředí tanečních párty. Výsledky
dotazovacího šetření z let 2000 a 2003. Míra rizika spojená s rekreačním užíváním
drog. Vliv drog na chování - za volantem, sex, vztah k alkoholu.
CZ - cze: bš/2006
004225 - ANAL 035726
LEJČKOVÁ, Pavla - CSÉMY, Ladislav
Subjektivní vnímání rizik a postoje mládeže k užívání návykových látek.
In: Adiktologie. - 5, 2005, č. 1, s. 35 - 44, 2 grafy, 16 lit.
Formování postojů mladých lidí k užívání návykových látek, vnímání rizik spojených
s užíváním návykových látek. Výsledky dotazovací studie 3172 studentů. Míra
tolerance k legálním i nelegálním drogám se liší podle vlastní zkušenosti s drogou
CZ - cze: PA: bš/2006
004212 - ANAL 035725
MRAVČÍK, Viktor - LEJČKOVÁ, Pavla - KORČÍŠOVÁ, Blanka
Prevalenční odhady problémových uživatelů drog v ČR - souhrnný článek
In: Adiktologie. - 5, 2005, č. 1, s. 12 - 20, 2 obr.
Článek prezentuje prevalenční odhady problémového užívání drog v ČR od roku
1999. Dosavadní výsledky ukazují klesající trend.
CZ - cze: PA: bš/2006
004248 - ANAL 038343
Uživatelé drog.
In: Závislosti a my. - 2006, únor, s. 24 - 27, 1 graf, 3 tab.
Poměr u všech uživatelů drog. Průměrný věk u léčených uživatelů. Způsob aplikace.
Kombinace drog. Podíl injekčních uživatelů drog ve věkových skupinách. Pořadí
oblíbenosti a dostupnosti drog v procentech. Drogy užívané v kombinaci se základní
drogou.
CZ - cze: PA: ká/2006
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE
004201 - ANAL 036930
BODENBURG, Winfried - GLUBA, Alexander - PRASSE, Stefan
Kriminalität im Schulkontext : Neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Schule,
Polizei und Staatsanwaltschaft aus Sicht der niedersächsischen Polizei [Kriminalita ve
školním prostředí. Nové cesty spolupráce mezi školou, policií a státním
zastupitelstvím z pohledu dolnosaské policie].
In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 1, s. 28 - 41, 9 tab., 8 grafů, lit. 22.
Příčiny kriminality ve školním prostředí. Profesionalita učitelů a její pozitivní účinek.
Sociální faktory. Nutnost dalšího vzdělávání učitelů. Statistika kriminality ve školách
podle pohlaví, národnosti, druhu a závažnosti kriminality, typu školy. Závěr.
BRD - ger: PA: jv/2006
004148 - ANAL 037373
CARLSON, Eric Stener
The Hidden Prevalence of Male Sexual Assault During War [Tutlané a běžně
rozšířené sexuální napadání mužů za války].
In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 1, s. 16 - 25, lit. 23.
Případy sexuálního násilí (napadení, ponížení, týrání, zneužívání) mezi muži nejsou
za válečného konfliktu nijak výjimečné. Tyto případy nebývají zpravidla
zveřejňovány. Poznatky člena americké nevládní organizace Lékaři pro lidská práva z
vyšetřování těchto případů v rámci Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou
Jugoslávii (ICTY). Oběti, praktiky a okolnosti některých případů. ICTY.
GBR - eng: PA: bv/d2006
004244 - ANAL 038603
DAVIES, Roger
Post Bomb Scene Investigations: Evolving Responses [Vyšetřování na místě
pumového útoku. Odpovědi a reakce].
In: Intersec. - 15, 2005, č. 7/8, s. 230 - 232, 3 obr.
Příklad z vyšetřování bombových útoků v Londýně v červenci 2005. Co lze z důkazů
a dalších zjištění na místě činu vyvodit – od zjištění pachatelů a uplatněných postupů
a technologií až po vyvození závěrů pro prevenci a potírání terorismu. Hlavní směry
rozvoje vyšetřování bombových útoků.
GBR - eng: PA: bv/2006
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004149 - ANAL 036923
DUPAIN, Jean-Yves
Vietnam. Femmes et enfants au coeur d'un trafic d'etres humains [Vietnam. Ženy a
děti středem zájmu obchodníků s lidmi].
In: Civique. - 2005, č. 149, s. 22 - 25, 4 obr.
Obchodování s lidmi a prostituce jsou v současném Vietnamu vážným problémem.
Metody pachatelů. Ženy a děti jsou prodávány nejen do asijských, ale i do evropských
zemí. Statistické údaje jsou zpravidla neúplné a nedostačující. Možnosti potírání
obchodu s lidmi na bázi mezinárodní spolupráce.
FR - fre: PA: jv/2006
004184 - ANAL 038334
Euro (téměř) jako pravé.
In: Policista. - 12, 2006, č. 2, s. 12, 2 obr.
Padělání eura. Počet padělaných eurobankovek v oběhu v Evropě se odhaduje na 600
000 kusů. Rakousko ve srovnání s ostatní Evropou je na tom velmi dobře a dokáže si
poradit a zmapovat ohrožení v jihovýchodním regionu. Vídeňské prohlášení uzavřené
na konferenci v roce 2003. Vzdělávací standardy pro policii. Třístupňová výuka. Kurz
pro pracovníky z deseti zemí jihovýchodní Evropy a Rakouska specializované na tuto
problematiku. Účastníci kurzu byli seznámeni s pomůckami, které se k padělání
používají a jaké předměty jsou před domovní prohlídkou jako první odklízeny. Boj
proti padělatelům peněz se účastní i rakouská justice. Závěr.
CZ - cze: PA: ká/2006
004152 - ANAL 036924
Le fichier des délinquants sexuels est ouvert [Automatizovaná evidence sexuálních
delikventů je otevřena].
In: Civique. - 2005, č. 149, s. 7, 1 obr.
Od 30.6.2005 je zpřístupněna soudní automatizovaná databáze pachatelů sexuální
kriminality (FIJAIS). Je průběžně aktualizována v Nantes (Loire-Atlantique).
Obsahuje 20220 záznamů o osobách již trestaných, nebo jen souzených. Je přístupná
pracovníkům magistrátu, příslušníkům soudní policie a zmocněným úředníkům
prefektury. Velmi usnadňuje práci francouzské policii a soudům.
FR - fre: PA: jv/2006
004165 - ANAL 037379
GREEN, David A.
Public Opinion Versus Public Judgement About Crime [Veřejné mínění a znalosti
veřejnosti z kriminality].
In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 1, s. 131 - 154, 5 obr, lit. 88.
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Průzkumy a odhady veřejného mínění v otázkách boje proti kriminalitě a trestní
politiky. Informovanost veřejnosti a znalosti managementu o skutečných názorech
veřejnosti. Sdělovacími prostředky předkládané výzkumy veřejného mínění a otázka
jejich serióznosti. Podněty na zvýšení celkové informovanosti a její kvality. Některé
iniciativy, např. vzdělávací programy pro veřejnost, podporované britským
ministerstvem vnitra. Autorem navrhovaná inovační opatření.
GBR - eng: PA: bv/d2006
004197 - ANAL 037385
HENNING, Kris - HOLDFORD, Robert
Minimization, Denial, and Victim Blaming by Batterers [Snižování a popírání viny
pachateli domácího násilí. Hanění a obviňování oběti].
In: Canadian Justice and Behavior. - 33, 2006, č. 1, s. 110 - 130, lit. 52.
Muži jako pachatelé domácího násilí (bití) často snižují svoji vinu, různě omlouvají
agresivní jednání, pomlouvají oběť a svalují na ni přinejmenším část viny. Z výsledků
předchozích studií. Z výsledků průzkumu téměř 3 tisíc usvědčených pachatelů
domácího násilí. Problém větší nebezpečnosti a recidivy u pachatelů, kteří popírají
vinu. Uplatněné metody a postup výzkumu, výsledky a diskuze.
USA - eng: PA: bv/d2006
004190 - ANAL 038340
KOPIC, Jaroslav
Pirátství kolem počítačové techniky bez morálních zábran.
In: Policista. - 12, 2006, č. 2, s. 46 - 48, 7 obr.
Softwarové pirátství ve světě a v ČR. Více než jedna třetina počítačových programů
ve světě je vložena do počítačů neoprávněně. Pirátství, loupeže kolem software nadále
blokují, brzdí potenciál jednotlivých státních ekonomik založených na informačních
technologií. Závažnost tzv. informační kriminality spočívá především v jejím rozsahu,
v masivnosti rozšíření. Akce policistů při vyhledávání a odhalování počítačových
pirátů. Závěr.
CZ - cze: PA: ká/2006
004155 - ANAL 037378
LIANG, Bin - LU, Hong - MIETHE, Terance D. - ZHANG, Lening
Sources of Variation in Pro-Death Penalty Attitudes in China : An Exploratory Study
of Chinese Students at Home and Abroad [Rozdíly v názorech čínských studentů na
trest smrti v Číně u studujících doma a studujících v zahraničí].
In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 1, s. 119 - 130, 3 tab., lit. 22.
Výsledky průzkumu a analýza názorů čínských studentů na trest smrti, na
opodstatněnost a odstrašující účinky absolutního trestu. Porovnání 2 skupin
respondentů - Číňanů studujících v Číně a čínských studentů studujících v USA.
6

Složení respondentů, obavy z kriminality a odpovědi v tabulkových přehledech. U
obou skupin převládá podpora trestání smrtí. Podrobnější porovnávání výsledků podle
odpovědí různých skupin na konkrétní dotazy. Závěr studie.
GBR - eng: PA: bv/d2006
004202 - ANAL 037388
LOWENSTEIN, L.F.
Domestic Violence Recent Research (2004-2005) Part III: Risk Assessment,
Diagnosis and Treatment [Domácí násilí, výzkum z let 2004 a 2005. Část 3. - rizika,
diagnóza a léčebná opatření].
In: Police Journal. - 78, 2005, č. 4, s. 327 - 338, lit. 18.
Další pokračování článků na téma domácí násilí (z č. 2 a č.3, s. 241-250). Rizika a
zdroje domácího násilí (s počátky v dětství), prevence. Příčiny a stav domácího násilí
(diagnóza) aktérů, tzn. pachatelů i obětí a terapeutické možnosti nápravy. Výslednost
psychoterapeutické léčby a dalších opatření, recidiva. Vybrané údaje a diskuze.
GBR - eng: PA: bv/d2006
004156 - ANAL 038034
MIKA, Otakar J.
Nutnost modelování následků chemického terorismu.
In: Informační zpravodaj : Institut ochrany obyvatelstva. - 16, 2005, č. 2, s. 37 - 53,
lit. s.50 - 53.
Relativní snadnost provedení chemického teroristického útoku. Hlavní prostředky
tohoto útoku - otravné látky, nebezpečné průmyslové chemické látky a přípravky.
Dostupnost informací o těchto látkách jako základní předpoklad pro přípravu a
provedení chemického útoku. Některé aspekty nebezpečných průmyslových
chemických látek a přípravků. Úloha zpravodajských a informačních služeb. Potřeba
rychlého a spolehlivého modelování havarijních, resp. teroristických dopadů
chemického útoku. Možnost využití současných mezinárodních metod analýzy a
hodnocení rizik.
CZ - cze: PA: bh/2006
004222 - ANAL 037395
O'BRIEN, Martin
What is Cultural About Cultural Criminology? [Co je kulturní kriminologie].
In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, č. 5, s. 599 - 612, lit. 26.
K nové, hraniční oblasti teoretické kriminologie, tzv. kulturní kriminologii - Cultural
Criminology. Kulturní kriminologie se zabývá otázkami trestné činnosti a potírání
kriminality v kulturněspolečenském kontextu. Podrobně k vlastní problematice oboru.
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Autor článku přednáší kriminologii na katedře aplikovaných sociálních věd britské
Lancaster University.
GBR - eng: PA: bv/d2006
004245 - ANAL 038604
PHILIPPSOHN, Steven - BLUNT, William
Terrorist Financing [Financování teroristů].
In: Intersec. - 15, 2005, č. 7/8, 233 - 235, 3 obr.
Způsoby získávání finančních prostředků teroristy. Podrobněji k praktikám pašování
(např. cigaret, diamantů), padělání (výrobků, pirátská výroba), získávání peněz přes
charitativní organizace apod., bankovní podvody (např. podle indického systému
Hawala). Praní špinavých peněz. Opatření k zamezení přísunu financí teroristům,
problémy.
GBR - eng: PA: bv/2006
004147 - ANAL 037372
WRIGHT, Richard - BROOKMAN, Fiona - BENNETT, Trevor
The Foreground Dynamics of Street Robbery in Britain [Dynamika pouličních loupeží
v Británii].
In: British Journal of Criminality. - 46, 2006, č. 1, s. 1 - 15, lit. 39.
Analýza výsledků průzkumu mezi téměř 30 odsouzenými pachateli pouličních
loupeží v Anglii a Valesu. Údaje z dynamiky tohoto vývoje v USA a ve Velké
Británii. Výrazný vliv prostředí v ulicích, touhy získat peníze na zábavu a utrácet je za
drogy, hazardní hraní apod., a také potřeby dokázat sobě i partě schopnost podstoupit
rizika a vzrušení z páchání pouliční kriminality. Další motivace (odplata, nastolování
spravedlnosti, pokoření oběti, aj.). Diskuze.
GBR - eng: PA: bv/d2006

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY
004215 - ANAL 036936
BERGER, Charles E.H. - DE KOEIJER, Jan A. - GLAS, Wendy - MADHUIZEN,
Henk T.
Color Separation in Forensic Image Processing [Rozlišení barvy při soudní analýze
dokumentů].
In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 1, s. 100 - 102, 3 obr., lit. 7.
Při analýze dokumentů rozeznáváme tři druhy případů: a) K existujícímu písmu nebo
tisku byla přidána jiná barva, zjišťujeme rozdíly, b) Písmo bylo přeškrtáno nebo
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zamaskováno podobným, nikoli stejným inkoustem. Lze přečíst původní zápis? c) Byl
nalezen otisk prstu, ale na daném pozadí je těžko identifikovatelný. Je možno pozadí
eliminovat? Popis metody použité v daném případě. Výsledky. Diskuse.
USA - eng: PA: jv/2006
004231 - ANAL 035731
ČÍRTKOVÁ, Ludmila - PORADA, Viktor
Paměťové stopy v kriminalistické teorii a forenzně psychologických aplikacích.
In: Soudní inženýrství. - 16, 2005, č. 3, s. 161 - 168, 1 obr., 31 lit.
Charakteristika a definice paměťové stopy. Mechanismus vzniku paměťových stop a
zapomínání. Paměťové stopy a kriminalistické souvislosti. Paměťové stopy a paměť
ve forenzně psychologických aplikacích.
CZ - cze: PA: bš/2006
004211 - ANAL 036933
DOMARACKI, Monica - STEPHAN, Carl N.
Facial Soft Tissue Thicknesses in Australian Adult Cadavers [Tloušťka měkkých
tkání obličeje v mrtvých tělech dospělých Australanů].
In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 1, s. 5 - 10, 3 obr., 5 tab., lit. 41.
Měření tloušťky měkkých tkání obličeje u 33 těl technikou jehly v 13 anatomických
bodech. Výsledky byly porovnány s jinými studiemi, které používaly v podstatě stejné
vzorky i metody. Vyhodnocení výsledků. Diskuse.
USA - eng: PA: jv/2006
004193 - ANAL 036926
FRIEDRICH, Reinhard E. - MAYDELL, Ljuba A.v.
Karies, Füllungen und fehlende Zähne auf Panoramaschichtaufnahmen zur
Altersschätzung Jugendlicher und junger Erwachsener: prädiktive Werte für die
Bestimmung des vollendeten 18.Lebensjahres [Zubní kazy, plomby a chybějící zuby
na panoramaticky vrstvených snímcích k určení věku mladistvých a mladých
dospělých. Prediktivní hodnoty pro určení ukončeného 18.roku věku].
In: Archiv für Kriminologie. - 216, 2005, č. 5 - 6, s. 129 - 149, 12 obr., 14 tab., lit. 25.
Cílem studie bylo zjistit, zda existuje korelace mezi počtem zkažených,
plombovaných nebo chybějících zubů a věkem mladistvých a mladých dospělých.
Průzkum byl proveden u 1053 pacientů ve věku od 14 do 24 let. Vyhodnocení
výsledků. Diskuse.
BRD - ger: PA: jv/2006
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004196 - ANAL 036928
FRIEDRICH, Reinhard E. - MAYDELL, Ljuba A.v. - ULBRICHT, Carsten SCHEUER, Hanna A.
Zahnersatz, Wurzelkanalfüllungen und Parodontalbefunde zur Altersschätzung
Jugendlicher und junger Erwachsener : prädiktive Werte für die Bestimmung des
vollendeten 18. Lebensjahres [Zubní protézy, výplně zubních kořenů a periodontální
nálezy k určení věku mladistvých a mladých dospělých. Prediktivní hodnoty po
ukončeném 18.roce věku].
In: Archiv für Kriminologie. - 216, 2005, č. 5 - 6, s. 166 - 180, 11 obr., 4 tab., lit. 19.
Cílem studie bylo vyhodnocení rentgenových snímků a zjištění možnosti korelace
mezi těmito nálezy a chronologickým věkem mladistvých a mladých dospělých.
Průzkum byl proveden u 1053 pacientů ve věku od 14 do 24 let. Přehled dosažených
výsledků. Diskuse.
BRD - ger: PA: jv/2006
004192 - ANAL 036925
GROSSE PERDEKAMP, Markus - FALLER-MARQUARDT, Maria - KLECK,
Albert - POLLAK, Stefan
Suizid mit multiplen Streifschussverletzungen [Sebevražda několika tečnými ranami].
In: Archiv für Kriminologie. - 216, 2005, č. 5 - 6, s. 150 - 159, 7 obr., lit. 30.
Sebevražda 77letého muže výstřelem do pravého spánku. Situace na místě činu.
Zbraň a munice. Pitevní nález. Rekonstrukce případu. Je pravděpodobné, že šlo o
tečné rány, nikoli o přímé zásahy. Diskuse.
BRD - ger: PA: jv/2006
004214 - ANAL 036935
HAGIMOTO, Yasuaki - YAMAMOTO, Hiroki
Analysis of a Soldered Wire Burnt in a Fire [Analýza letovaného drátu spáleného v
ohni].
In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 1, s. 87 - 89, 8 obr., lit. 4.
Analýza tohoto typu může přinést cenné informace o příčině a průběhu požáru.
Zbytek letovaného drátu byl nalezen po požáru v továrně. Analýza jednotlivých prvků
sloučeniny přispěla k objasnění vzniku požáru. Popis metody a vysvětlení sporných
bodů.
USA - eng: PA: jv/2006
004294 - ANAL 038374
NEČAS, Stanislav
Možnosti využití poznatků psychiatrie, psychologie a sexuologie v činnosti
bezpečnostních manažerů.
10

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 1, s. 50 - 56, lit. 42.
Základní poznatky z psychiatrie, psychologie a sexuologie. Při vyšetřování trestné
činnosti jsou často za účelem poskytnutí odborných konzultací a expertiz přibíráni
znalci z oborů psychiatrie, psychologie a sexuologie. Mohou vystupovat jako soudní
znalci v těchto uvedených vědních oborech. Problémy perspektiv resocializace.
Hypnóza, detektor lži a psychofarmaka v policejní praxi. Znalecké posudky z
psychiatrie, psychologie a sexuologie. Sexuální deviace. Přehled sexuálních deviací.
Právní význam sexuálních deviací. Soudní význam sexuálních deviací.
Viktimologické poznatky.
CZ - cze: PA: ká/2006
004232 - ANAL 035732
RAK, Roman - PORADA, Viktor
Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách.
In: Soudní inženýrství. - 16, 2005, č. 1, s. 3 - 23, 13 obr., 23 lit.
Počítačová kriminalita. Definice digitální stopy. Zajištění digitálních stop. Obecný
význam definice digitální stopy. Digitální stopy a jejich místo v klasické teorii stop.
Digitální stopy z pohledu kriminalistické kategorizace stop, kriminalistické, forenzní
a jinak využitelné digitální stopy. Zdroje digitálních stop. Digitální stopy a místo činu.
Zahlazování digitálních stop. Soudní akceptance digitálních stop.
CZ - cze: PA: bš/2006
004233 - ANAL 035733
RAK, Roman - PORADA, Viktor
Vlastnosti digitálních stop a jejich dopady na forenzní šetření.
In: Soudní inženýrství. - 16, 2005, č. 4, a. 183 - 192, 1 tab., 3 obr., 5 lit.
Definice digitální stopy, vlastnosti digitálních stop a jejich praktický význam. Velký
datový objem digitálních stop. Originálnost digitálních stop. Zahlazování digitálních
stop.
CZ - cze: PA: bš/2006
004195 - ANAL 036927
SCHMELING, Andreas - CORRENS, Andreas - WIRTH, Ingo
Leichenfundort Fuchsbau - rechtsmedizinische und kriminalistische Aspekte [Mrtvola
nalezená v liščím doupěti. Soudnělékařské a kriminalistické aspekty].
In: Archiv für Kriminologie. - 216, 2005, č. 5 - 6, s. 160 - 165, 2 obr., lit. 18.
Toto neobvyklé místo nálezu mrtvého těla zprvu budilo podezření, že jde o zločin,
ale při podrobnější prohlídce bylo zřejmé, že nemusí jít o násilnou smrt. Příčinu smrti
již nebylo možno určit. Šlo zřejmě o podchlazení a následnou reakci oběti. Diskuse o
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kriminalistických aspektech tohoto případu.
BRD - ger: PA: jv/2006
004213 - ANAL 036934
STEADMAN, D.W. - DIANTONIO, Lisa L. - WILSON, J.J. - SHERIDAN, K.E. TAMMARIELLO, S.P.
The Effects of Chemical and Heat Maceration Techniques on the Recovery of Nuclear
and Mitochondrial DNA from Bone [Účinky chemické a tepelné macerace na
znovuzískání nukleové a mitochondriální DNA z kostí].
In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 1, s. 11 - 17, 3 obr., 4 tab., lit. 41.
Stručný přehled moderní techniky macerace. V tomto případě byly použity vzorky
kostí z 12 prasat (Sus scrofa). Příprava kostí pro analýzu DNA. Amplifikace
mitochondriální a nukleové DNA metodou PCR. Porovnání s tradiční metodou.
Výsledky. Diskuse.
USA - eng: PA: jv/2006

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
004180 - ANAL 037382
CUTTLER, Michael J. - MUCHINSKY, Paul M.
Prediction of Law Enforcement Training Performance and Dysfunctional Job
Performance With General Mental Ability, Personality, and Life History Variables
[Předpoklad absolvování policejního výcviku a studia a také selhání v průběhu
policejní kariéry podle proměnných k duševním schopnostem, k charakteru osobnosti
a ze životopisných údajů ].
In: Criminal Justice and Behavior. - 33, 2006, č. 1, s. 3 - 25, 3 tab., lit. 32.
Předpoklady úspěšné policejní kariéry. Studie 1 k předpověditelnosti neúspěchu
zájemců o službu policisty na vzorku nováčků, kteří neuspěli ve výcviku nebo studiu
při porovnání se vzorkem úspěšných ve výcviku. Studie 2 porovnává odhadnutelnost
selhání policisty v dalším průběhu kariéry porovnáním vzorku bezproblémových se
vzorkem služebně trestaných policistů. Postup matematického zpracování údajů ke
všeobecným duševním schopnostem, osobnosti a životním zkušenostem. Výsledky a
diskuze.
USA - eng: PA: bv/d2006
004115 - ANAL 038419
Donucovací prostředek s ostrými zuby je nedílnou součástí policejní práce.
In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 1, s. 18 - 19.
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Používání služebních psů jako donucovacího prostředku strážníky i policisty. Vznik a
založení služební kynologie v rámci Městské policie hl. m. Prahy. Oblast záchranné
kynologie. Nasazení týmu psovodů - záchranářů.
CZ - cze: PA: če/2006
004246 - ANAL 038425
KONEČNÝ, Vratislav
Zákon v sedle.
In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 2, s. 20 - 21, foto.
Nasazování jízdní policie v ČR. Psychologické působení koně na osoby, proti nimž je
zasahováno. Hlídková činnost jízdní jednotky. Náročnost služby u jízdní policie.
Požadavky na koně pro jízdní
jednotku. CZ - cze: PA: če/d2006
004199 - ANAL 037386
LEINFELT, Fredrik H.
Predicting Use of Non-Lethal Force in a Mid-Size Police Department: A Longitudinal
Analysis of the Influence of Subject and Situational Variables [Dlouhodobá analýza
vlivů a situací pro odhadování použití neletální policejní síly ve středně velkém
policejním obvodu].
In: Police Journal. - 78, 2005, č. 4, s. 285 - 300, 5 tab., lit. 37.
Analýza použití neletálních prostředků policií u jednoho středně velkého policejního
oddělení (s 50 policisty) na Středozápadě USA. Případy se sledovaly po dobu 27
měsíců. Postup při shromažďování údajů, cíle a výsledky analýzy. Mj. se potvrdil
(podobně jako v metropolitním prostředí) málo frekventovaný výskyt těchto případů a
nebyla zjištěna statisticky významná souvislost s věkem nebo intoxikací. Výsledky a
diskuze.
GBR - eng: PA: bv/d2006
004200 - ANAL 037387
RONCACE, Brenton - GIACOMAZZI, Andrew - HEMMENS, Craig - FLIEGE,
Georg
Role Expectations of the Police: An Analysis of 50 State Statutes [Úloha státní
policie. Analýza legislativy v 50 státech USA].
In: Police Journal. - 78, 2005, č. 4, s. 301 - 325, 3 tab., lit. 38.
Zákonné pravomoce, postavení a úkoly státních policií v 50 státech americké
federace. Analýza příslušných zákonů ke stavu legislativy v r. 2002. Porovnání s
obdobnou prací z r. 1993. Udržování veřejného pořádku a zajištění dodržování práva
jako 2 stěžejní úkoly. Tabulkové přehledy podle jednotlivých států. Porovnání
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odlišností v legislativě. Regionální rozdílnosti. Nošení zbraní.
GBR - eng: PA: bv/d2006
004208 - ANAL 035722
SARRE, Rick
Researching Private Policing : Challenges and Agendas for Researchers [Zkoumání
soukromé policejní činnosti : doporučení a agendy pro výzkumníky].
In: Security Journal. - 18, 2005, č. 3, s. 57 - 70.
Soukromé bezpečnostní agentury jako moderní trend v zajišťování bezpečnosti.
Policejní činnost už není exkluzivně zajišťována pouze státními složkami. Autor se
zabývá právě problematikou začlenění soukromých bezpečnostních složek do
bezpečnostních složek jako takových. Snaží se definovat rámec pro analýzu a
zkoumání těchto soukromých bezpečnostních složek.
GBR - eng: PA: bš/2006
004270 - ANAL 038358
ŠIFTAŘOVÁ, Taťjana - VESELÁ, Michaela
Ke kořenům.
In: Hlásí se policie. - 10, 2006, č. 1, s. 3 - 4, 1 obr.
Vztah státní policie a občanů v ČR. Projekt Posílení prevence a metody community
policing v práci Policie ČR. Po Velké Británii a Holandsku se ČR stala třetí zemí EU,
jejíž policejní sbor se rozhodl pro zavedení modelu EFQM - systém kvality řízení
policejní práce. Spolupráce policie při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti s
jinými subjekty. Policejní sbor v Holandsku. Chápání community policing v
Holandsku.
CZ - cze: PA: ká/2006
004183 - ANAL 038333
VANĚK, Jan J.
Trocha tvrdosti neuškodí.
In: Policista. - 12, 2006, č. 2, s. 30 - 31, 1 obr.
Reforma vzdělávacího systému plně koresponduje s novým služebním zákonem.
Nová základní odborná příprava nastupujících policistů. Tři části školních policejních
středisek. Závěr k odborné přípravě.
CZ - cze: PA: ká/2006
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PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ
004129 - ANAL 038020
BERAN, Karel
Trestní odpovědnost lékaře za chybu při ošetření pacienta.
In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 1, s. 10 - 19.
Pochybnosti o přiměřenosti a zákonnosti některých rozsudků o trestní odpovědnosti
lékaře za chybu při ošetření pacienta. Kritická analýza rozhodnutí Nejvyššího soudu
ČR o konkrétní kauze. Problematika příčinné souvislosti mezi jednáním "pachatele" a
následkem, otázky zavinění a trestní odpovědnosti konkrétních osob.
CZ - cze: PA: bh/2006
004116 - ANAL 038010
KOSNÁČOVÁ, Marianna
Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu v práve EU = Civil Liability for
Nuclear Damage in the EU Law.
In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 4, 2004, č. 11 [vyd. 2005], s. 35 - 52.
Dvoukolejnost právní úpravy občanskoprávní odpovědnosti za jadernou škodu regionální úmluvy (Pařížská konvence států OECD) a celosvětová smlouva (Vídeňská
konvence). Systém a charakter režimu odpovědnosti za jadernou škodu v rámci EU je
budována na principu mezinárodních smluv unifikační povahy. Problémy pramenící
ze střetu komunitárního a mezinárodního práva. Relevantní dokumenty
komunitárního práva a práva EU.
CZ - sla, eng: PA: bh/2006
004121 - ANAL 038015
LISSE, Luděk
Jmenování a volba rozhodce nebo stálých rozhodčích soudů.
In: Obchodní právo. - 14, 2005, č. 12, s. 2 - 11.
Rozhodčí řízení, jeho podstata a úkoly. Rozhodčí řízení ad hoc a volba rozhodce.
Ústavněprávní imperativy. Rozhodčí řízení institucionální - rozhodčí soudy a instituce
v ČR.
CZ - cze: PA: bh/2006
004125 - ANAL 037367
MATULA, Miloš
Funkce státu a koncepce decentralizace.
In: Právník. - 145, 2006, č. 2, s. 137 - 147.
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Úloha a funkce soudobého evropského státu v prostředí nadnárodních institucí a
decentralizace moci na spravovaném území. Stát jako partner nadnárodních institucí
EU a koordinátor decentralizovaných územních subjektů. Při snižování významu
přímého řízení státem se více uplatňují jiné formy státního vlivu, především v
součinnosti s územní samosprávou. Základní problémy v rámci vymezené role státu v
podmínkách ČR. Postup decentralizace,její limity a sféra působnosti státu. Zaměření
ústřední státní správy. Funkce státu a opatření v rámci decentralizace.
CZ - cze: PA: bv/d2006
004117 - ANAL 038011
MICHNA, Lukáš
Rozbor judikatury ESD k článku 24 Úmluvy o pravomoci soudů a výkonu rozhodnutí
v civilních a obchodních věcech (čl. 31 Nařízení Rady č. 44/2001) = Analysis of the
ECJ Case Law on Article 24 of the Convention on Jurisdiction and Recognition and
Enforcement of Judgement in Civil and Commercial Matters (Art. 31 of the Council
Regulation No. 44/2001).
In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 4, 2004, č. 11 [vyd. 2005], s. 53 - 75.
Bruselská úmluva jako východisko snah Rady EU o přeměnu existujících úmluv na
akty sekundárního práva v oblasti pravomoci a uznávání a výkonu rozhodnutí v
civilních a obchodních věcech. Institut předběžných opatření a jeho výklad.
CZ - cze, eng: PA: bh/2006
004118 - ANAL 038012
NAVRÁTILOVÁ, Markéta
Jurisdikce soudů, uznání a výkon rozsudků v rodinných věcech = Jurisdiction of
Courts, Recognition and Enforcement of Judgements in Family Matters.
In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 4, 2004, č. 11 [vyd. 2005], s. 76 - 88.
Úmluva o pravomoci soudů, výkonu a uznání rozsudků v manželských věcech
(Brusel II) jako součást Maastrichtské a Amsterodamské dohody. Vztah mezi
nařízeními ES (č. 2201/2003/ES a č. 44/2001/ES), rozsahem jejich působností,
možných doplnění či střetů. Hlavní oblasti nařízení ES - manželské soužití a
rodičovská odpovědnost. Judikatura ESD o majetkových vztazích mezi manžely
vzhledem k povinnému výživnému.
CZ - cze, eng: PA: bh/2006
004126 - ANAL 037368
PALIVEC, Jiří
Koordinace legislativních procesů na unijní a národní úrovni a harmonizace práva v
podmínkách členství České republiky v Evropské unii.
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In: Právník. - 145, 2006, č. 2, s. 148 - 167.
Legislativní procesy po vstupu ČR do EU. Projednávání a přijímání návrhů právních
aktů v rámci pilířů EU. Schengenský informační systém SIS. Základní fáze přípravy
návrhů na unijní úrovni v rámci Evropské komise a jejich projednávání Radou EU.
Formy výstupů. Úkoly národních institucí ČR při projednávání návrhů EU.
CZ - cze: PA: bv/d2006
004119 - ANAL 038013
RIEGROVÁ, Eva
Oblast nesporných nároků a program vzájemného uznávání = The Area of
Uncontested Claims and the Programme of Mutual Recognition.
In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 4, 2004, č. 11 [vyd. 2005], s. 89 - 97, lit.
8.
Vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v rámci EU je základním kamenem
efektivní spolupráce v civilních i trestních věcech. Zrušení doložky vykonavatelnosti
a harmonizace procesního práva. Evropský exekuční příkaz (EEO) a Evropský
platební rozkaz (EOP) jako nástroje výkonu rozhodnutí pro nesporné nároky.
CZ - cze, eng: PA: bh/2006
004128 - ANAL 038019
RŮŽIČKA, Miroslav
Ke stíhání korupce z pohledu státního zástupce.
In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 1, s. 1 - 10.
Korupce z pohledu trestního práva a úloha státního zastupitelství při jejím stíhání a
potírání. Vymezení pojmu korupce a trestné činy spojené s korupcí v ČR. Poznatky o
stíhání trestných činů spojených s korupcí. Korupce jako mezinárodní fenomén a
aspekty mezinárodní spolupráce při stíhání případů korupce (mezinárodní dokumenty
a úmluvy OSN a EU/ES, GRECO, trestněprávní úmluva proti korupci). Přijetí interní
úpravy státního zastupitelství týkající se korupce (spojitost s organizovanou
kriminalitou, problematika tzv. policejní provokace při odhalování korupce, riziko
možného korupčního jednání ze strany státního zástupce a ostatních zaměstnanců
státního zastupitelství).
CZ - cze: PA: bh/2006
004120 - ANAL 038014
SKLENÁŘOVÁ, Růžena
Veřejný pořádek ve světle uznávání cizích soudních rozhodnutí = Ordre public in the
Light of Recognition of Foreign Judgements.
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In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 4, 2004, č. 11 [vyd. 2005], s. 117 - 128.
Evropský justiční prostor a instituty uznávání cizích soudních rozhodnutí a v jeho
rámci otázka tzv. ordre public a jeho výkladu. Vymezení uznání rozhodnutí a kdy
nebude výkon rozhodnutí cizího soudu uznán. Otázka veřejného pořádku a jeho
výklad podle práva uznávajícího státu. Úloha Evropského soudního dvora v této
problematice - pomoc mezinárodnímu právnímu styku a integraci.
CZ - cze, eng: PA: bh/2006
004114 - ANAL 038322
TOBEK, Ivan
Nicotnost rozhodnutí a odvolací řízení.
In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 4, s. 10, 23 - 27.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v paragrafu 81 až 93 upravuje odvolací řízení.
Správní řád v paragrafu 77 a 78 upravuje nicotnost správního rozhodnutí. jedná se o
institut odlišný od odvolání, neboť nejde o opravný prostředek. Přesto lze najít při
zkoumání těchto dvou institutů určité styčné plochy a v některých případech bude
zapotřebí si ujasnit jejich vzájemný vztah. Odvolací řízení. Odvolací správní orgán.
Závěr.
CZ - cze: PA: ká/2006
004127 - ANAL 037369
TOMÁŠEK, Michal
Osnova vstupů evropského práva do oblasti zdravotnictví.
In: Právník. - 145, 2006, č. 2, s. 168 - 184, lit.
Dělba pravomocí v oblasti zdravotnictví mezi členskými státy a EU. Zdravotnictví a
volný pohyb zboží, služeb a osob. Evropské právo a zdravotnictví ve vztahu k
základním právům a svobodám.
CZ - cze: PA: bv/d2006
004122 - ANAL 038016
TOMSA, Milan
K rozhodování majetkových sporů v rozhodčím řízení a k postavení rozhodčích
institucí.
In: Obchodní právo. - 14, 2005, č. 12, s. 12 - 17.
Svěření rozhodnutí soukromoprávních majetkových sporů rozhodčímu řízení.
Jmenování rozhodců a postavení institucionalizovaných rozhodčích soudů a institucí.
Rozhodčí nález jako exekuční titul.
CZ - cze: PA: bh/2006
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004113 - ANAL 038321
VODIČKA, Karel
Veřejné zakázky svět sám pro sebe i pod sebe.
In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 4, s. 28 - 30, 3 obr.
Územní samosprávný celek hospodaří s movitým a nemovitým, tedy hmotným
majetkem, který získal mnoha možnými způsoby. Zatřídění majetku podle klasifikací
a číselníků. Majetkový archiv. Dělení majetku z hlediska věcného. Smluvní vztahy a
objednávky. Zvláštní specifický druh "skrytých, poloveřejných" zakázek. Závěr.
CZ - cze: PA: ká/2006
004112 - ANAL 038320
Volný pobyt osob. Azylová politika.
In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 4, s. 2, 1 obr.
Dne 11.1.2006 se vláda ČR zabývala informací o postoji ČR k aplikaci přechodných
období pro volný pohyb pracovníků, hodnocení jejich opodstatněnosti v roce 2006 a
vhodném postupu směřujícímu k liberalizaci volného pohybu pracovníků. Byl
předložen návrh novely zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Dále vláda projednala
Strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období 2006 - 2007. Návrh
na vyslání kontingentu speciálních sil rezortu Ministerstva obrany do protiteroristické
operaci Trvalá svoboda v Afghánistánu.
CZ - cze: PA: ká/2006
004054 - ANAL 038010
WENZKE, Michael
Sicher auf Achse : Risiken und Anforderungen bei Kunsttransporten [Bezpečnost při
převozu. Rizika a nároky transportu uměleckých děl].
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 27, 2005, č. 12, s. 44 - 45, 1 obr.
Zajištění bezpečnosti uměleckých děl během transportu má specifické požadavky.
Rizika krádeží během transportu a jejich prevence. Zabezpečovací technika,
povinnosti transportních osádek, specifika letecké přepravy.
BRD - ger: PA: bh/d2006
004140 - ANAL 038029
FOUKAL, Martin - JINDŘICH, Miroslav
Zásady notářství ve světle minulosti, současnosti a budoucnosti.
In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 2, s. 79 - 84.
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Podstata notářství a jeho stručný historický vývoj. Zásady notářství a jeho trvalé
spojení s výkonem veřejné moci: nezávislost, numerus clausus, samospráva, osobní
odpovědnost, tarifní systém. Budoucnost notářství a jeho nové možnosti uplatnění.
CZ - cze: PA: bh/2006
004136 - ANAL 037370
JAKAB, András - HOLLÁN, Miklós
Dogmatické dědictví socialismu v dnešním právu: příklad Maďarska.
In: Právník. - 145, 2006, č. 2, s. 185 - 216, lit.
Aspekty právně dogmatického dědictví socialismu v rámci teorie právní vědy. Prvky
tohoto dědictví v Maďarsku, typické pro postkomunistické právní řády. Trojčlenná a
dvojčlenná struktura právní normy. Podrobněji k nejdůležitějším vybraným oblastem
práva. Právo a společnost.
CZ - cze: PA: bv/d2006
004143 - ANAL 038032
KARFÍKOVÁ, Marie
Právní úprava státního dozoru v pojišťovnictví.
In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 5, 2005, č. 14, s. 170 - 179.
Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje finanční eliminaci
rizik ovlivňujících činnost lidí. Základními faktory jeho současného vývoje jsou
globalizace a liberalizace trhu. Právní úpravy v pojišťovnictví v ČR po roce 1989.
Pojišťovny a zajišťovny jako subjekty soukromého práva nakládající s finančními
prostředky a hodnotami shromážděnými od široké veřejnosti. K ochraně těchto
hodnot nastupuje stát, aby ochránil zájmy veřejnosti. Státní dozor v pojišťovnictví a
vývoj jeho právních úprav. Současná právní úprava. Výkon státního dozoru. Dozor
nad činností pojišťovny ve skupině. Státní dozor a jeho integrace.
CZ - cze: PA: bh/2006
004159 - ANAL 038037
KOLMAN, Petr
Teorie práva v systému právní vědy.
In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 1, s. 43 - 44, 1 schéma.
Právní věda jako souhrn vědních disciplín, jež usilují o proniknutí od jevových
stránek k podstatě práva jako normativního systému. Rozvoj teorie práva jako
relativně svébytné disciplíny od počátku 19. století. Do té doby bylo obecné myšlení o
právu součástí filozofie. Právní věda a tzv. zbytkový princip. Úkoly právní teorie.
CZ - cze: PA: bh/2006
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004157 - ANAL 038035
KOZÁK, Jan
Konkurs v aktuálních otázkách.
In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 1, s. 4 - 15.
Základní fáze konkurzního řízení z hlediska jeho právní úpravy v ustanoveních
zákona o konkurzech a vyrovnání: doba od zahájení řízení o návrhu na konkurzní
řízení do rozhodnutí soudu, rozhodnutí soudu o prohlášení konkurzu, ukončení
konkurzu rozhodnutím soudu, zproštění správce konkurzní podstaty jeho funkce.
Úpadek jako základní předpoklad pro prohlášení konkurzu. Úpadek jako insolvence.
Úpadek jako předlužení. Usnesení o prohlášení konkurzu, výběr správce konkurzní
podstaty. Seznam správců konkurzní podstaty, postup při výkonu správce konkurzní
podstaty.
CZ - cze: PA: bh/2006
004137 - ANAL 037371
MACH, Tomáš
K ústavnímu senátu estonského Nejvyššího soudu a řízení před ním.
In: Právník. - 145, 2006, č. 2, s. 227 - 234, lit.
Informace k estonskému systému ústavního práva. Nejvyšší soud, příslušnost ve
věcech ústavních a ústavní proces. Zákon o procesu ústavní kontroly. Zvláštnosti
estonského systému soudnictví a kontroly ústavnosti. Porovnání se středoevropskými
státy a s USA.
CZ - cze: PA: bv/d2006
004132 - ANAL 038023
MANDÁK, Václav
K otázce působení dvou nebo více obhájců obviněného.
In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 1, s. 30 - 31.
Přípustnost možnosti mít v trestněprávním procesu více obhájců. Právní úprava podle
trestního řádu (37 odst.2). Realizace tohoto práva v praxi.
CZ - cze: PA: bh/2006
004142 - ANAL 038031
MATOUŠEK, Pavel
Harmonizace daňových systémů v EU a národní zájmy členských států EU.
In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 5, 2005, č. 14, s. 109 - 120, lit. 19.
Prosazování harmonizačních cílů v rámci EU a jeho metody. Legislativa EU
upravující harmonizaci daní. Proces harmonizace daní a jeho formy. Výhody a
nevýhody harmonizace daní, její principy. Priority harmonizace daní v ČR, přehled o
21

postupu u jednotlivých druhů daní. Přehled postupu harmonizace v ČR v oblasti
správy daní. Chyby při realizaci harmonizačního procesu v ČR.
CZ - cze: PA: bh/2006
004160 - ANAL 038038
MIKŠ, Martin
Stížnosti, i ty anonymní.
In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 1, s. 62 - 63.
Reakce na článek M.Hansela, Vyřizování tzv. anonymních stížností (PrRá 11/2005).
Současná právní úprava stížností a některá úskalí nového správního řádu z
praktického hlediska. Stížnosti obecně, šetření stížností, anonymní stížnosti a jejich
šetření. Současná právní úprava stížností na Slovensku a v ČR.
CZ - cze: PA: bh/2006
004130 - ANAL 038021
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY
K principu "ultima ratio" v trestním právu hmotném.
In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 1, s. 19 - 24.
Nepřípustnost použití prostředků trestní represe k uspokojování subjektivních práv
soukromoprávní povahy nejsou-li vedle toho nezpochybnitelně zjištěny všechny
předpoklady vzniku trestněprávní odpovědnosti. Zvážení principu trestněprávní
represe jako posledního prostředku (ultima ratio).
CZ - cze: PA: bh/2006
004138 - ANAL 038027
NEVRLKOVÁ, Jana - MOLEK, Pavel
Problém konformity při interpretaci právních norem.
In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 2, s. 47 - 55.
Interpretace a aplikace právních norem soudy z hlediska souladu interpretace norem
nižší právní síly s normami jednoznačně vyšší právní síly a s normami, u nichž
srovnávání právní síly z hlediska jejich postavení v českém právním řádu je
předmětem diskusí, ale jež jsou nespornou aplikační předností. Pojem interpretace
právních norem obecně. Imperativ konformní interpretace práva. Interpretace českého
práva v souladu s mezinárodním právem a v souladu s právem ES.
CZ - cze: PA: bh/2006
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004141 - ANAL 038030
PAULIČKOVÁ, Alena
Daňové úniky a daňové raje ako osobitné finačno-právne problémy.
In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 5, 2005, č. 14, s. 25 - 37.
Daně, daňová politika a jejich význam. Podstata a formy daňových úniků v
souvislosti s tzv. šedou ekonomikou. Možnosti prevence. Legální a nelegální daňové
úniky. "Daňové ráje" a jejich souvislost s daňovými úniky, důvody uchylování se do
daňových rájů. Nejčastější finanční a daňové operace, které jsou vykonavatelné
v daňových rájích. Snaha o vytvoření funkčního jednotného evropského trhu problematika eurodaní. Vztah OECD k daňovým rájům, vliv globalizace.
CZ - sla: PA: bh/2006
004139 - ANAL 038028
SPÁČIL, Jiří
Současné problémy vlastnického práva.
In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 2, s. 65 - 69.
Polemika k čl. K. Eliáše, Vlastnické právo... (PrRo 2005/22) a vyjádření zásadního
nesouhlasu k návrhu nového občanského zákoníku. Intabulační princip vlastnického
práva. Ustanovení 120 ObčZ. Předmět vlastnického práva. Sousedské právo. Nabytí
vlastnického práva k věcem nalezeným. Náměty pro další diskusi nad problémem
vlastnického práva.
CZ - cze: PA: bh/2006
004131 - ANAL 038022
SPOLKOVÝ SOUDNÍ DVŮR (SRN)
Teroristický motiv jako nízká pohnutka - útok na La Belle ; Zprac. Helena Válková.
In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 1, s. 29 - 30.
Kdo z teroristických motivů zaměřených na vyvolání politických rozepří usmrtí
nezúčastněnou třetí osobu pumovým atentátem, jedná z nízkých pohnutek (pumový
atentát na berlínskou diskotéku La Belle v roce 1986). Zemský soud odsoudil
obžalované za trestné činy vraždy, pokusu vraždy a úmyslného způsobení pumové
exploze. Aktuálnost tohoto rozsudku pro dnešní dobu jako řešení právně etického
problému.
CZ - cze: PA: bh/2006
004134 - ANAL 038025
ŠVARC, Jiří
Legislativní problematika ochranného léčení.
In: Justiční aktuality. - 2, 2006, č. 1, s. 3 - 4.
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Problematika ochranného léčení a zabezpečovací detence z hlediska současné a
připravované legislativy obecně. Ukládání ochranného léčení podle současného a
připravovaného trestního zákona. Ústavní ochranné léčení v praxi a legislativní
problémy při výkonu ochranného léčení. Ukládání zabezpečovací detence podle
navrhovaného nového trestního zákona.
CZ - cze: PA: bh/2006
004187 - ANAL 038337
Důvodová zpráva k Zákonu o provozu na pozemních komunikacích.
In: Policista. - 12, 2006, č. 2, příloha.
Důvodová zpráva k Zákonu o provozu na pozemních komunikacích - vybrané
pasáže. Návrhová novela zákona č. 361/2000 Sb., obsahuje následující hlavní právní
principy: Používání dětských zádržných systémů, zabránění v jízdě a zadržení
řidičského průkazu. Zvláštní část.
CZ - cze: PA: ká/2006
004283 - ANAL 038430
HRNČIŘÍK, Tomáš
Nutná obhajoba podezřelého ve zkráceném přípravném řízení.
In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 2, s. 11 - 13.
Zkrácené přípravné řízení jako specifický typ přípravného řízení konaného v
jednoduchých a nepříliš závažných věcech. Stávající názory. Přípustnost aplikace
právního institutu nutné obhajoby u podezřelého. Nutná obhajoba podezřelého
mladistvého a pohled na ostatní důvody nutné obhajoby v rámci zkráceného
přípravného řízení. Od kterého okamžiku je nutné, aby měl podezřelý obhájce?
Závěrečné shrnutí.
CZ - cze: PA: če/2006
004281 - ANAL 038428
KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan
Etika v trestním řízení.
In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 2, s. 3 - 4.
Kritika poskytování přílišných informací médiím zejména ve stadiu přípravného
trestního řízení. Důsledky takto podaných informací pro účastníky trestního řízení.
Problematika zveřejňování plných jmen i jiných údajů o osobách vystupujících v
trestním řízení. Mizivé možnosti případného řešení tohoto stavu.
CZ - cze: PA: če/2006

24

004162 - ANAL 038040
PRŮCHA, Petr
Organizace a kontrola veřejné správy v České republice = Der Aufbau und die
Kontrolle der öffentlichen Verwaltung in der Tschechischen Republik.
In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 5, 2005, č. 13, s. 19 - 31.
Přehled organizace veřejné správy: ústřední orgány státní správy, územní orgány
veřejné správy s všeobecnou působností, územně dekoncentrované (specializované)
orgány státní správy, orgány (subjekty) zájmové samosprávy. Kontrola veřejné správy
a její systém: kontrola vykonávaná zákonodárnými, resp. zastupitelskými orgány,
kontrola vykonávaná soudy, kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem,
kontrola vykonávaná správními orgány, kontrola vykonávaná na základě podání
občanů, kontrola vykonávaná ve spojení s institutem Veřejného ochránce práv.
CZ - cze, ger: PA: bh/2006
004164 - ANAL 038042
PŘÍHODA, Petr
Trestní odpovědnost právnických osob = Strafrechtliche Verantwortung der
juristischen Personen.
In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 5, 2005, č. 13, s. 55 - 58.
Současná právní úprava (návrh na trestní odpovědnost právnických osob byl
zamítnut) umožňuje právnickým osobám ukládat rozhodnutím různých správních
orgánů pouze správní sankce. Správní trestání právnických osob a jeho podstata.
CZ - cze, ger: PA: bh/2006
004161 - ANAL 038039
SOUKUP, Martin
Výše úroků a rozpor s dobrými mravy : Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne
15.12.2004, sp.zn. CDO 1484/2004.
In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 1, s. 67.
Rozbor rozhodnutí dovolacího soudu o přiměřenosti výše úroků u občanských
půjček. Dobré mravy, přiměřenost výše úroků a lichva.
CZ - cze: PA: bh/2006
004260 - ANAL 038351
ŠILHÁNEK, Bohumil
Ochrana kulturních hodnot.
In: 112. - 5, 2006, č. 2, s. 22 - 23, 2 obr.
Příprava na ochranu kulturních hodnot (statků, dědictví), které je třeba provádět na
základě tzv. Haagské úmluvy na ochranu kulturních hodnot za ozbrojeného konfliktu
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předem, jsou v některých státech v kompetenci pevných struktur, odpovídajících za
opatření ochrany obyvatelstva (civilní ochrany). Především v německy mluvících
zemích, a to zejména ve Švýcarsku, jsou tato opatření nejenom deklarována, ale
fakticky ve vyčerpávajícím rozsahu plněna. Haagská úmluva. Švýcarsko, německo,
Polsko, ČR a ochrana kulturních hodnot.
CZ - cze: PA: ká/2006
004284 - ANAL 038431
ŠRAMO, Ján
Právna sila typológie.
In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 2, s. 13 - 14.
Právní síla legislativních ustanovení, její závislost na pochopení, uznání a
respektování laickou i odbornou veřejností. Právní vědomí jako nejdůležitější faktor
pro uplatňování právní síly legislativních úprav. Právní síla legislativních ustanovení
je vysoce závislá na znalosti povahy člověka. Důležitost a vhodnost odborného
výcviku v typologických poznatcích.
CZ - sla: PA: če/2006
004282 - ANAL 038429
VANTUCH, Pavel
Paušální náklady trestního řízení jako limitující faktor pro využití návrhu na obnovu
řízení a odvolání.
In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 2, s. 4 - 10.
Zákon č. 265/2001 Sb. a náklady řízení od 1.1.2002. Vyhláška č. 312/1995 Sb.
Náklady na bezvýsledně podané dovolání v r. 2002. Náklady trestního řízení od 1. 1.
2003. Důvody, proč došlo ke zvýšení nákladů řízení. Odpověď na otázku, zda je
vhodné zpoplatnění bezvýsledného dovolání a kdy musí obhájce podat dovolání.
Závěr a resumé.
CZ - cze: PA: če/2006
004286 - ANAL 038433
ZACHAR, Andrej
Odhal'ovanie a objasňovanie vrážd.
In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 2, s. 17 - 20.
Všeobecná charakteristika odhalování a objasňování vražd. Právní a institucionální
zabezpečení odhalování a objasňování trestných činů vražd. Policejní činnost v
případech vražd. Zásady odhalování a objasňování uvedených trestných činů.
Pokračování v příštím čísle.
CZ - sla: PA: če/2006
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004188 - ANAL 038338
Zákon č. 411 ze dne 21. září 2005.
In: Policista. - 12, 2006, č. 2, příloha.
Text zákona č. 411 ze dne 21.9.2005, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k
řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony.
CZ - cze: PA: ká/2006

ZBRANĚ, STŘELIVO
004146 - ANAL 038422
KOMENDA, Jan - RYDLO, Martin - NOVÁK, Miroslav
Účinky neletálních střel.
In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 2, s. 22 - 23, obr.
Působení neletálních střel. Názory na limity balistické účinnosti střel. Faktory, které
mohou výrazně ovlivnit zastavující účinek neletálních střel. Primární a sekundární
poranění různých částí těla. Pokračování v příštím čísle.
CZ - cze: PA: če/2006
004144 - ANAL 038420
LIŠKA, Přemysl
CZ 85D Compact.
In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 2, s. 12 - 13, obr.
Popis a hodnocení nového modelu oboustranně ovladatelné pistole CZ 85D Compact
9 mm Luger. Technická data. Výsledky střeleckého testu.
CZ - cze: PA: če/2006
004186 - ANAL 038336
LIŠKA, Přemysl
CZ 85D Compact.
In: Policista. - 12, 2006, č. 2, s. 25, 2 obr., 1 tab.
Charakteristika a popis pistole CZ 85D Compact 9 mm Luger. Technická data
pistole. CZ - cze: PA: ká/2006
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004145 - ANAL 038421
PAZDERA, David
CZ 83 P.A. Rubber.
In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 2, s. 20 - 21, obr.
Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod vyvinula dva modely samonabíjecích pistolí v
ráži 9 mm Rubber. V tomto článku je představena první z nich, odvozená ze známého
modelu CZ 83. Orientační zkoušky. Technické údaje.
CZ - cze: PA: če/2006
004239 - ANAL 038423
PEKAŘÍK, Jaroslav
Francouzská volba : SIG SP 2022.
In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 3, s. 11 - 15, foto.
Vybavení četnictva a národní policie Francie novou krátkou palnou zbraní německé
firmy J.P.Sauer & Sohn v počtu 250 000 ks. Popis pistole SIG SAUER SP 2022,
technické údaje, konstrukce. Použité materiály a vybavení, ovládání a manipulace,
rozebírání zbraně.
CZ - cze: PA: če/d2006
004241 - ANAL 038464
PEKAŘÍK, Jaroslav
Pistole STEYR M-A1 = Zbraň skvělých vlastností.
In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 3, s. 30 - 34, foto.
Koncepce uvedené pistole s plastovým rámem, velkokapacitním zásobníkem a
úderníkovým bicím mechanismem je patrně vrcholem současného vývoje. Výsledky
testu pistole Steyr MA1. Technické údaje a vlastnosti zbraně. Vynikající hodnocení
výrobku rakouské zbrojovky Glock.
CZ - cze: PA: če/d2006

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA
004280 - ANAL 038368
BARTÁČEK, Jiří - KŘEČEK, Stanislav - SLOUP, Petr
Projekt Výukový modul aplikace IP technologií v oboru zabezpečovací techniky.
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In: Security magazín. - 13, 2006, č. 1, s. 28 - 31, 2 obr., 4 tab.
Projekt zaměřený na výuku technologií IP kamerových systémů v zabezpečovací
technice. Cíl projektu a jeho zdůvodnění: Význam kamerových systémů. Realizace
projektu. Základní teoretické znalosti, potřebné pro práci s IP kamerami. Úvod do
problematiky IP kamer a digitální zpracování obrazu. Digitalizace TV snímku. Přenos
digitalizovaného videosignálu. Uložení digitalizovaného videosignálu. Digitální
systém CCTV. Pokračování příště.
CZ - cze: PA: ká/2006
004279 - ANAL 038367
KONEČNÝ, Pavel
Technologie monitoringu EZS po IP sítích.
In: Security magazín. - 13, 2006, č. 1, s. 24, 1 obr.
S rostoucím rozšířením celopodnikových sítí LAN/WAN využívajících IP protokol
na všechny typy organizací se zvětšuje prostor pro jejich využití i pro ostatní aplikace.
Monitoring po podnikových IT sítích. Možnosti připojení ústředen. Komplexní řešení.
CZ - cze: PA: ká/2006
004278 - ANAL 038366
KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel
PCO prevence.
In: Security magazín. - 13, 2006, č. 1, s. 20 - 22, 2 obr.
Jednou z důležitých oblastí prevence proti majetkové kriminalitě je technické
zabezpečení majetku pomocí elektronického zabezpečovacího systému (EZS)
napojeného na systém centralizované ochrany. Pulty centralizované ochrany (PCO).
Záznamové prostředky. Historie využití PCO. Problematika PCO z pohledu Policie
ČR. Připojování civilních objektů. Činnost policie při narušení objektu. Zabezpečení
objektu. Přenos alarmové informace. Pulty obecních policií a SBS, vliv lidského
faktoru. Závěr.
CZ - cze: PA: ká/2006
004291 - ANAL 038372
LANDA, Jaroslav
Získávání a ochrana informací.
In: Security magazín. - 13, 2006, č. 1, s. 44 - 46, 9 obr., lit. 6.
Pokračování z minulého čísla. Technická ochrana objektu je nedílnou součástí
ochrany informací. Definice informace. Hlavní opatření: Organizační, fyzické
opatření, technické opatření. Metody ochrany. Dělení technické ochrany podle
prostorového zaměření. Systémy elektronické ochrany. Čidla EZS. Biometrické
systémy přístupu. Fyzická ochrana objektu. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2006
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004276 - ANAL 038364
MERHAUT, Jan
Pulty centralizované ochrany - využití internetu a datových sítí.
In: Security magazín. - 13, 2006, č. 1, s. 8 - 18, 12 obr., 1 tab.
Možnosti pultů centralizované ochrany (PCO) v dnešní době. Základní podmínky
komunikačního prostředí (telefonní linky, rádiové sítě, datové sítě, internet). Výběr
vhodného připojení PCO k internetové síti. Problémy přípojných sítí k internetu.
Struktura PCO. Využití FTP serveru pro klienty a servisní techniky. Komunikační
prostředky a jejich rozhraní. Prohlášení o stupni a kvalitě zabezpečení objektu.
Zásahové jednotky PCO. Požadavky na operační střediska PCO.
CZ - cze: PA: ká/2006
004273 - ANAL 038361
Nová koncepce kamerových systémů.
In: Hlásí se policie. - 10, 2006, č. 1, s. 21, 2 obr.
Městské kamerové dohlížecí systémy. Popis nového digitálního záznamového
zařízení společnosti MAX PROGRES, s.r.o.
CZ - cze: PA: ká/2006
004289 - ANAL 038370
RYBÁŘ, Pavel
Risk management.
In: Security magazín. - 13, 2006, č. 1, s. 35 - 38, 9 obr., 5 tab.
Pokračování z minulého čísla. Technická dokumenty na navrhování a údržbu
některých druhů PBZ na ochranu před požárem. Požární zatížení. Nahodilé požární
zatížení pro vybrané hořlavé látky. Činnost s vysokým požárním nebezpečím.
Povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob. Příklady nebezpečných látek
podle vyhlášky č. 232/2004 Sb., týkající se klasifikace balení a označování
nebezpečných chemických přípravků.
CZ - cze: PA: ká/2006
004288 - ANAL 038369
TOMS, Ladislav
Mechanické zábranné systémy. Nestandardní bezpečnostní trezorové zámky : 38. část.
In: Security magazín. - 13, 2006, č. 1, s. 32 - 33, 8 obr.
Seznámení se dvěma typy elektronických trezorových zámků z vývojové firmy v
USA, které se instalují do trezorových objektů v ČR. Elektronický zámek X-09 firmy
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KABA: Konstrukce, výhody, nastavení kombinace. Elektronický zámek SAFEGARD
OVERRIDE. Komplet zámku zahrnuje dva základní systémy: Zadávací jednotku a
Override zámek s číselníkovým ovládacím kotoučem.
CZ - cze: PA: ká/2006
004277 - ANAL 038365
VEINER, Zdeněk
Vzdálené monitorovací centrum.
In: Security magazín. - 13, 2006, č. 1, s. 19, 1 obr.
Vzdálené monitorovací centrum. Připojení zabezpečeného objektu. Monitorovací
centrum. Požadavky na obsluhu. Příjem a odbavení poplachových zpráv. Zásahové
jednotky.
CZ - cze: PA: ká/2006

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
004107 - ANAL 038315
CIKHARTOVÁ, Zuzana
Společně se chránit před nebezpečím.
In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 24 - 25, 3 obr.
Akce: Současnost a budoucnost krizového řízení 2005 [Odborná konference]. Praha
(ČR)
V listopadu 2005 se uskutečnila v Praze dvoudenní odborná konference na téma
"Současnost a budoucnost krizového řízení 2005", která se zabývala globalizací
krizového řízení a bezpečnosti. Cíl konference. Bezpečnost v evropském společenství.
Krizové a havarijní plánování a řízení. Podpora krizového řízení. Bezpečnost.
CZ - cze: PA: ká/2006
004111 - ANAL 038319
ČAPOUN, Tomáš
Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy.
In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 35, 2 obr.
Chemický průzkum a terénní analýzy obecně patří mezi důležitá protichemická
opatření po mimořádných událostech, jako jsou havarijní nekontrolovaný únik, nález
či teroristické zneužití bojových chemických látek. Hlavní úkol chemického
průzkumu. Klasifikace prostředků chemického průzkumu. Jednoduché prostředky
detekce. Přenosné a mobilní chemické laboratoře. Univerzální detektory. Analyzátory.
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004176 - ANAL 038329
DENKESTEINOVÁ, Milada
Strategie ochrany obyvatelstva.
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 4, s. 14 - 15. Sek.inf.p.:
Bevölkerungsschutz. - 2005
V roce 2003 byla zpracována strategická koncepce ochrany obyvatelstva na úrovni
maďarského státu. Rizika, jímž má strategie čelit. Úkoly civilní ochrany. Ústředním
orgánem obyvatelstva před katastrofami je Generální ředitelství ochrany před
katastrofami Ministerstva vnitra (GŘ). Personální obsazení GŘ.
CZ - cze: PA: ká/2006
004172 - ANAL 038325
DENKSTEINOVÁ, Milada
Komunikace v ochraně obyvatelstva.
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 4, s. 12 - 13. Sek.inf.p.:
Bevölkerungsschutz. - 2005
Změny v systému ochrany před mimořádnými událostmi, a to především v oblasti
komunikace a logistiky. Projekt s názvem IT. Systém IT Iniciativa. Projekt Centrální
registrační místo pro nebezpečné látky. Celostátní projekt MultiTeam. Závěr.
CZ - cze: PA: ká/2006
004105 - ANAL 038313
HRUBÝ, Václav - OŠLEJŠEK, Petr
Praktický výcvik jednotek požární ochrany a ochrana obyvatelstva.
In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 20, 1 obr.
V souvislostmi s živelnými pohromami si představitelé měst a obcí stále častěji
uvědomují svoji odpovědnost za plnění úkolů, které musí zajišťovat vůči svým
občanům v oblasti bezpečnosti a připravenosti na řešení mimořádných událostí.
Možnosti obcí. Realizace pilotního projektu. Další aktivity.
CZ - cze: PA: ká/2006
004104 - ANAL 038312
MARTÍNEK, Bohumír
Důvěra a spolehlivost základní podmínky informování veřejnosti.
In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 18 - 19, 2 obr.
Veřejná informovanost ve vztahu k mimořádným událostem. Fáze poskytování
veřejných informací. Fáze přípravy (zejména preventivně výchovná činnost), fáze
hrozby vzniku mimořádné události, fáze vzniku mimořádné události, fáze obnovy po
mimořádné události - charakteristiky fází. CZ - cze: PA: ká/2006
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004103 - ANAL 038311
MUSÍLEK, Jiří
Mechanismus Společenství zaměřený na podporu spolupráce při asistenčních zásazích
v oblasti civilní ochrany.
In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 17, 1 obr.
Akce: Mechanismus Společenství zaměřený na podporu spoluprací při asistenčních
zásazích v oblasti civilní ochrany [Seminář]. Praha (ČR) , 04.11.2005.
Dne 4. listopadu 2005 se uskutečnil v Praze seminář pod názvem "Mechanismus
Společenství zaměřený na podporu spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti
civilní ochrany". Cíl semináře. Základní funkce Mechanismu Společenství.
Identifikace sil a prostředků. Výcvikové programy. Ustavení Monitorovacího a
informačního centra. Zahájení provozu základního komunikačního a informačního
systému. Zajištění zdravotnických prostředků.
CZ - cze: PA: ká/2006
004102 - ANAL 038310
PROCHÁZKOVÁ, Dana
Problémy kritické informační infrastruktury.
In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 22 - 23, 2 obr.
Pojem "bezpečný prostor". Kritická infrastruktura. Subsystémy kritické
infrastruktury. Provedení analýzy a hodnocení ukázaly, že pozornost je třeba
soustředit zvláště na kybernetickou infrastrukturu. Otevřené problémy kybernetické
(informační) infrastruktury. Závěr.
CZ - cze: PA: ká/2006
004108 - ANAL 038316
PROCHÁZKOVÁ, Dana
Ochrana kritické infrastruktury.
In: 112. - 5, 2006, č. 1, s. 25, 1 obr.
Akce: Ochrana kritické infrastruktury a plán kontinuity podnikatelské činnosti
[Konference]. Praha (ČR), 07.12.2005-09.12.2005.
Dne 7.-9.12.2005 se uskutečnila konference na téma "Ochrana kritické infrastruktury
a plán kontinuity podnikatelské činnosti" v Hlavním sále Senátu ČR. Konference byla
zaměřena na sektor energetiky, dopravy a bankovnictví, které patří ke klíčovým
sektorům každého státu, jež jsou nezbytné pro minimální fungování ekonomiky a
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státu. Plán na zajištění kontinuity činností objektu. Cíl konference. Obsah konference.
CZ - cze: PA: ká/2006
004170 - ANAL 038323
ŠILHÁNEK, Bohumil
Nové směry dalšího vzdělání velitelů civilní ochrany.
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 4, s. 10 - 11. Sek.inf.p.:
Action. - 2005
Vzdělávání velitelů organizací civilní ochrany. Pilotní kurzy. Modulární kurzy. Elearningové vzdělání.
CZ - cze: PA: ká/2006
004173 - ANAL 038326
ŠILHÁNEK, Bohumil
Skandinávský systém bezpečnosti.
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 4, s. 3 - 4.
Sek.inf.p.: Przeglad Obrony Cywilnej. - 2005
Základem systémů národní bezpečnosti všech skandinávských zemí je koncepce
totální obrany, která je založena na připravenosti všech státních institucí (vojenských i
nevojenských) a celé společnosti čelit všem druhům ohrožení včetně vojenského.
Reorganizace se opírá o příslušnou legislativu, přijatou v roce 2004, a v praxi
představuje vytvoření jednoho záchranného střediska v regionu, kterých je 22.
CZ - cze: PA: ká/2006
004174 - ANAL 038327
ŠILHÁNEK, Bohumil
Změny v legislativě civilní ochrany.
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 4, s. 5 - 6.
Sek.inf.p.: Civilná obrana. - 2005
V roce 2005 byl novelizován a od 1.1.2006 vstoupil v platnost Zákon Národní rady
Slovenské republiky č. 42/1994 Z.z., o civilní ochraně obyvatelstva ve znění
pozdějších předpisů. Současná novela přináší řadu zásadních změn, především nově
definuje některé pojmy, používané v civilní ochraně. Současně s výše uvedenou
novelou vstupuje v platnost Zákon NR SR Z.z., o Integrovaném záchranném systému.
Přehled vyhlášek, které navazují na novelizované zákony SR.
CZ - cze: PA: ká/2006
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004175 - ANAL 038328
ŠILHÁNEK, Bohumil
Středisko odborné přípravy IZS.
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 4, s. 7 - 9.
Sek.inf.p.: Civilná ochrana. - 2005
Podle zákona č. 129/2002 Z.z., o integrovaném záchranném systému (IZS)
zabezpečuje odbornou přípravu osob zařazených do koordinačních středisek MV SR.
Koordinační střediska krajských úřadů podle tohoto zákona provádějí odbornou
přípravu záchranných složek. Provoz koordinačních středisek krajských úřadů začne
od 1.7.2007. Dělení odborné přípravy na tři přípravy: Základní, zdokonalovací,
specializovaná. Obsahy jednotlivých příprav. Technologické vybavení střediska.
CZ - cze: PA: ká/2006
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