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ALKOHOL, DROGY 
 

004572 - ANAL 038831 

COOK, J. 

Model integrovanej ambulantnej liečby pacientov s duálnou diagnózou –správa zo 
študijného pobytu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 1, s. 54 - 59.  

 Problematika "Duální diagnózy", to je současný výskyt diagnózy závislosti na 
návykové látce a závažné psychiatrické symtomologie. Léčba těchto pacientů v USA. 
Terapeutické programy. Diferenciální diagnostika. Metody. Výsledky. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

004564 - ANAL 038826 

KACHLÍK, P. - MATĚJOVÁ, H. 

Pilotní školní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a 
zhodnocení efektivity : 1.část.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 1, s. 3 - 15, 11 tab.  

 V letech 200 - 2002 byla provedena pilotní studie na vzorku téměř 300 dětí z deseti 
základních škol, sledovaných od 7. do 9. třídy. Celý projekt byl rozdělen na 3 části. 
První byla věnována obecným informacím o drogách, jejich riziku a vzniku závislosti, 
druhá se zabývá reklamou, asertivitou, způsoby odmítání a třetí specifickou prevencí 
a nejběžnějšími návykovými látkami. Materiál a metodika. Výsledky. 

SLK - cze: PA: ká/2006 

 

004568 - ANAL 038829 

NOCIAR, A. 

Výber zo správy pre európsku komisiu: Alkohol v Európe.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 1, s. 29 - 38, 

1 obr., 1 tab., lit. 3.  

 Historie a ekonomika alkoholu v Evropě. Spotřeba alkoholu v Evropě. Hazardní pití 
alkoholu v Evropě. Vliv alkoholu na Evropu. Přehled politiky proti alkoholu v 
Evropě. Mezinárodní právní závazky (Rámcové dohody). Prodej a odbyt alkoholu. 
Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2006 
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004637 - ANAL 038861 

TÉGL, Patrik 

Alkohol a drogy za volantem.  

In: Hlásí se policie. - 10, 2006, č. 2, s. 17 - 18, 10 obr.  

 Četnost nehod pod vlivem alkoholu v roce 2005. Chování řidiče, který je pod vlivem 
alkoholu, drog či léků. Dopravní nehody pod vlivem léků a narkotik. Pilotní projekt 
Severočeského kraje. Nejtypičtější projevy ovlivnění chování řidiče některou z 
nejběžnějších užívaných drog. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004570 - ANAL 038830 

TIBENSKÁ, A. - MARTÍNEK, C. - HOSÁK, L. 

Závislost na metamfetaminu s počátkem ve středním věku: Kazuistika.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 1, s. 39 - 46, lit. 3.  

 Pervitin je v ČR jednou z nejvíce zneužívaných nealkoholových návykových látek. 
Na základě kazuistického zpracování jednoho případu poukazují autoři na některé 
obecné jevy, týkající se střední věkové skupiny - dostatečný náhled a motivace k 
léčbě, potíže ve vztahu k terapeutovi, nižší schopnost přijetí názoru spolupacientů. 
Diskuse a závěr. 

SLK - cze: PA: ká/2006 

 

004563 - ANAL 038825 

ZAHRADNÍK, M. 

Alkoholizmus a samovraždy.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 1, s. 49 - 53, lit. 5.  

 Rozpracování otázky sebevražd ve spojitosti s alkoholem. Podíl alkoholu na 
sebevraždách ve statistice. Čtyři skupiny sebevražd a sebevražedných pokusů. 
Alkoholická melancholie, depresivní stavy, konfliktové situace a alkoholismus jako 
choroba. Prevence sebevražd u alkoholizmu. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

004557 - ANAL 038820 

BUREŠ, Radim - OTEVŘEL, Richard 

Jedenáctý kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justice.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 1, s. 49 - 55.  
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Akce: Synergie a odpovědi: Strategická aliance v prevenci kriminality a trestním 
soudnictví [Kongres]. Bangkok (THAJSKO), 18.04.2005-25.04. 2005.  

 Ve dnech 18.-25.4.2005 se v Bangkoku uskutečnil 11. kongres OSN o prevenci 
kriminality a trestní justice pod názvem "Synergie a odpovědi: Strategická aliance v 
prevenci kriminality a trestním soudnictví". Základní témata kongresu byly účinné 
prostředky pro boj s nadnárodním organizovaným zločinem, mezinárodní spolupráce 
proti terorismu, korupce - hrozby a trendy ve 21. století, hospodářská a finanční 
kriminalita - hrozby. Bangkokská deklarace. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004559 - ANAL 038822 

CEJP, Martin - KARABEC, Zdeněk - SCHEINOST, Miroslav 

Ke 14. mezinárodnímu kriminologickému kongresu v Philadelphii.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 1, s. 56 - 60.  

Akce: Prevence kriminality a prosazování spravedlnosti: Hlasy pro změnu [Kongres]. 
Philadelphia (USA), 07.08.2005-11.08.2005.  

 Ve dnech 7.-11.8.2005 se konal 14. světový kriminologický kongres ve Philadelphii. 
Základním tématem kongresu byla "Prevence kriminality a posuzování spravedlnosti: 
Hlasy pro změnu". Další okruhy kongresu: Společenské příčiny a souvislosti 
kriminality a její vnímání, postavení a výkon justice v soudobé společnosti a 
formulování adekvátní trestní politiky. Postavení a úloha kriminologie ve 21. století. 
Stockholmská cena za kriminologii. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004556 - ANAL 038819 

CHMELÍK, Jan 

Současný stav a trendy páchání loupeží v peněžních ústavech.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 1, s. 41 - 48, 2 tab.  

 Stručná charakteristika loupežných přepadení. Statistické údaje - vývoj celkové 
kriminality loupeží v letech 200 - 2004. Nápad loupeží do peněžních ústavů v letech 
2000 - 2004. Nejčastější způsoby páchání loupeží. Statistiky loupežných přepadení 
peněžních ústavů a pošt v Praze od 1.1.1996 do 31.12.2004. Kriminogenní faktory 
typických pro loupeže do peněžních ústavů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004532 - ANAL 038396 

HRADECKÝ, Michal - BROŽ, Jiří 

Padělané pětitisícovky.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 1, s. 14 - 19, 7 obr.  
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 Jednou ze závažných forem trestné činnosti na úseku hospodářské kriminality je 
padělání a pozměňování peněz. Případ padělaných pětitisícovek. Zajištění a 
zadokumentování důkazů o trestné činnosti všech zúčastněných osob. Citace z 
rozsudku Městského soudu v Praze. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004561 - ANAL 038824 

KARABEC, Zdeněk 

Základy kriminologie a trestní politiky.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 1, s. 69.  

Rec. na : Základy kriminologie a trestní politiky [Monografie] / Jiří Kuchta. - Praha : 
C.H.Beck, 2005. - 544 s., H. Válková. 

 Monografie pojednává o širokém okruhu stěžejních kriminologických otázek v 
úzkém kontextu s problematikou tvorby a realizace trestní politiky. Je rozdělena na 
obecnou a zvláštní část a na jednotlivé kapitoly. Velkou předností publikace je bohatý 
poznámkový aparát, pečlivě zpracované přehledy literatury, utříděné a četnost tabulek 
a grafů, výklad vybraných pojmů ze sociologie a statistiky, i vybraných termínů z 
anglosaské kriminologické literatury. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004537 - ANAL 038801 

MALÝ, Karel 

Ještě jeden úhel pohledu na kauzu Stodolovi.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 1, s. 36 - 45, 21 obr.  

 Problematika násilné trestné činnosti. Provádění prvotních úkonů na místě činu. 
Objasňování a dokazování trestné činnosti. Trestná činnost manželů Stodolových. 
Stručná prezentace obsahu příspěvku a reakce na některé aspekty kauzy Stodolových. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004534 - ANAL 038398 

MYSLÍKOVÁ, Lenka - VAVRDA, Antonín 

Obchodování s lidmi, či kuplířství? 

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 1, s. 20 - 22, 3 obr.  

 Případ odhaluje praktiky zločineckých seskupení v mezinárodním měřítku vedoucích 
ke značným výdělkům. Odhaluje významnou spolupráci s policejním sborem 
Slovenské republiky, která měla za následek souběžnou realizaci těchto uskupení v 
obou státech a přes obtíže spojené s vyzrazením při rozpracování, úspěšné ukončení 
případu. Případ zajišťováním prostitutek prostřednictvím internetových stránek. 
Způsob fungování tohoto zločineckého seskupení byl dobře propracovaný. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2006 



 6

004643 - ANAL 038867 

PACHMAN, Aleš 

Korupce v České republice.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 14, příloha.  

 Index vnímání korupce Transparency International. Povaha korupce. Typ korupce. 
Organizace korupce v ČR. Korupční sítě v ČR. Korupční marketing. Výzkumy 
spokojenosti zaměstnanců a jejich motivace ve světle kriminální komplicity a 
benevolence. Kultura organizace a produktivity práce. Korupce, média a občanská 
společnost. Investoři a korupce. Evropská unie a korupce v ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004603 - ANAL 038856 

PŘIBYL, Tomáš 

Kapitoly z historie hackingu. Telefony byly prvním cílem.  

In: PC World Security. - 2006, č. 1, s. 14 - 15, 2 obr.  

 Pojem hacker. Předchůdci dnešních hackerů se jmenovali phreakeři a věnovali se 
phreakingu. Phreak je slangový termín vzniklý spojením slovíček phone (telefon, 
telefonní) a freak (vrtoch). Tímto termínem je označována komunita osob, které 
sledují telefonní linky či společnosti, experimentují s nimi a zneužívají je. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004550 - ANAL 038813 

VODIČKA, Karel 

Kořeny dětského vandalství.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 11, s. 28 - 29, 3 obr.  

 Účast dětí na vandalismu. Vandalismus jak dětí, tak dospělých není statisticky 
sledován, protože se odehrává v přestupkovém řízení na různých úrovních obcí, či  

spíše vůbec ne. Vandal se rychle přizpůsobí, učí, vnímá a je velmi dynamickou 
osobností. Mění místa, styly a výzbroj (druhy barev, sprejů, tužek). Vandalství 
majetkové a vandalství počítačové. Protivandalovská prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

004533 - ANAL 038397 

CRHA, Igor - KACHLÍK, Libor 

Vrah ze zálohy.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 1, s. 6 - 13, 8 obr.  
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 Případ vraždy spolupracovníka bezpečnostní agentury, uloupení převážených peněz s 
komplicem a fingované oznámení loupežného přepadení vozidla bezpečnostní 
agentury. Ohledání místa činu. Stanovení vyšetřovacích verzí. Časový snímek o 
pobytu pachatele a o výskytu přepadeného vozidla bezpečnostní agentury. 
Vyhodnocení stop. Využití informací z policejní databáze. Realizace případu. Soudní 
rozhodnutí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004543 - ANAL 038806 

KOLÁŘ, Pavel - HLAVÁČEK, Jan 

Kriminalistická znalecká činnost: Přítomnost a budoucnost.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 1, s. 54 - 55, 3 obr.  

Akce: Kriminalistická znalecká činnost: Přítomnost a budoucnost [Seminář]. Madrid 
(ŠPANĚLSKO) 

 Koncem listopadu 2005 se v Madridu uskutečnil seminář nazvaný "Kriminalistická 
znalecká činnost". Semináře se účastnilo téměř sto odborníků z Evropa, Latinské 
Ameriky a Španělska. Cílem semináře bylo diskutovat o hlavních problémech řízení 
kriminalistických institucí a jejich rozvoj v budoucím horizontu deseti let. Informace 
ze semináře. Závěry ze semináře. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004566 - ANAL 038828 

NOVOTNÝ, V. 

Súdne lekárstvo pre právnikov.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 1, s. 28.  

Rec. na : Súdne lekárstvo pre právnikov [Učebnice] / Peter Kováč + kol. - Bratislava, 
2005. - cena 320,-. - 332 s. 

 Učebnice soudního lékařství má 32 kapitol. Úvodní kapitoly se věnují historii 
soudního lékařství, organizací soudního lékařství na Slovensku, koncepcí oboru. Další 
části knihy vysvětlují pojmy: Smrt, agónie, posmrtné změny, pitva. Další velká část 
knihy se věnuje poraněním podle jednotlivých typů (např. mechanické, střelné, 
působením teploty, tlaku, elektrického proudu). Následuje kapitola věnovaná úrazům 
v dopravě a odkazům na alkohol a jiné návykové látky. Soudnělékařská toxikologie. 
Další kapitola se týká týrání dětí a psychického týrání. Dále zde najdeme nové právní 
odkazy. Poslední část kapitoly je poučení pro lékaře, jak má postupovat jako svědek 
nebo znalec. 

SLK - sla: PA: ká/2006 
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004560 - ANAL 038823 

PRERAD, Vladimír 

Kriminalistická taktika.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 1, s. 68.  

Rec. na : Kriminalistická taktika [Učebnice] / Jiří Straus + kol. - Plzeň : Aleš Čeněk, 
2005. - 278 s.. 

 Vysokoškolská učebnice "Kriminalistická taktika". Strukturu učebnice tvoří pět 
kapitol obsahujících taktické kriminalistické metody, které jsou seřazeny od 
obecnějších, vztahujících se na celý proces odhalení a zajištění kriminalisticky 
relativních skutečností pro potřeby dokazování v trestním řízení k následným dílčím 
kriminalistickotaktickým metodám, které objasňují taktiku pro vedení jednotlivých 
kriminalistických úkonů. Poslední kapitola je informatika v kriminalistice. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

004580 - ANAL 036967 

CORNEL, Heinz 

Warum hört man so wenig wirklich gute Argumente für die Privatisierung des 
Strafvollzugs ? [Proč je slyšet tak málo opravdu dobrých argumentů pro privatizaci 
výkonu trestu ?].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 18, 2006, č. 1, s. 7 - 10, lit. 7.  

 Privatizace výkonu trestu z politického, ekonomického a právního hlediska. 
Nejčastější argumenty pro a proti. Přehled současné situace v Německu. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

004552 - ANAL 038815 

DUBANSKÁ, Věra - CHÝLKOVÁ, Markéta 

Obce a odpady. K zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 10, příloha.   Obec může podle ustanovení paragrafu 
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou 
vyhláškou obce systém shromažďování komunálních odpadů vznikajících na jejím 
katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Platby za 
komunální odpad - výhody a nevýhody jednotlivých typů. Odpovědi na vybrané 
dotazy k zákonu o odpadech. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004644 - ANAL 038868 

GÜNTER, Vladislav 

Pracovní migranti v kruhu klientského systému.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 14, s. 10, 23, 1 obr.  

 Centrum pro integraci cizinců. pobytová pravidla nedávají cizincům prakticky 
možnost, aby při ztrátě zaměstnání mohli na české území v nějaké lhůtě tento problém 
vyřešit. A je zřejmé, že to klientský systém ještě posiluje. Důsledky závislosti na 
klientském systému a možná východiska. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004625 - ANAL 038156 

HAVELKOVÁ, Barbara 

Nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví v judikatuře Evropského soudního dvora.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 6, s. 208 - 214.  

 Diskriminace z důvodu pohlaví a její zákaz v komunitárním právu. Česká právní 
úprava. Tzv. nepřímá diskriminace a důsledné uplatňování principu rovného 
zacházení mezi pohlavími. Rozpoznání nepřímé diskriminace z důvodu pohlaví a 
souvisejících důvodů (sexuální orientace, manželství, rodinný stav, povinnosti v 
rodině). Formulování příznaků nepřímé diskriminace v rozhodnutích Evropského 
soudního dvora. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004571 - ANAL 038653 

JOUZA, Ladislav 

Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 3, s. 35 - 39.  

 Úplné nebo částečné zproštění zaměstnavatele za škodu vzniklou při pracovním 
úrazu nebo v důsledku nemoci z povolání. Obecně k náhradám těchto škod, platná 
legislativa a její uplatňování. Bezpečnost práce (zásady, kontrola opatření, porušování 
bezpečnostních norem). Příklady, včetně soudních rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004611 - ANAL 036969 

KAWAMURA-REINDL, Gabriele 

Privatisierung von Strafvollstreckung am Beispiel der Vermeidung von 
Ersatzfreiheitsstrafen durch gemeinnützige Arbeit in Bayern [Privatizave výkonu 
trestu na příkladu z Bavorska. Veřejně prospěšná práce místo náhradních trestů na 
svobodě].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 18, 2006, č. 1, s. 14 - 17, lit. 10.  
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Diskuse o výše uvedeném příkladu z Bavorska a dalších podobných případech v 
Německu. Vývoj v posledních letech. Perspektivy. Závěr.  

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

004565 - ANAL 038827 

KOVÁČ, P. 

Nový trestný poriadok a znalecká činnosť.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 1, s. 17 - 27, lit. 8.  

 Od 1.1.2005 nabyla ve Slovenské republice účinnost rekodifikace trestního práva. Z 
hlediska výkonu znalecké činnosti v trestním řízení je rozhodující právní normou 
trestní řád, zákon č. 301/2005 Z.z. Od účinnosti rekodifikace je prioritní odborné 
vyjádření a až v případech kdy nepostačuje, bude potřebné vypracování znaleckého 
posudku. Zavedení Institutu odborného konzultanta soudu a orgánů činných v 
trestním řízení. Řešení odborných otázek v trestním právu. Vyšetřování duševního 
stavu. Způsob odměňování znalců, odborných konzultantů a osob, které podali 
odborné vyjádření v paragrafu 152. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

004551 - ANAL 038814 

KRUTÁKOVÁ, Lenka - JURČÍK, Radek 

Veřejné zakázky: Chystané změny.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 11, s. 12, 21, 1 obr.  

 Dne 21.12.2005 byl schválen návrh nového zákona o veřejných zakázkách. Nová 
právní úprava sice zachovává principy současného zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vedle toho zavádí některé nové druhy 
zadávacích řízení, nové instituty a některé stávající instituty nově pojmenovává. 
Některé otázky související se zakázkami malého rozsahu a jejich vztah ke správnímu 
řádu. Postup zadávání zakázek malého rozsahu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004578 - ANAL 036966 

KUBICKI, Wolfgang 

Das Strafvollzugsgesetz darf weder zerstückelt noch ausgehöhlt werden [Zákon o 
výkonu trestu nesmí být ani rozdroben ani podkopán].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 18, 2006, č. 1, s. 5.  

 Zákon o výkonu trestu. Příspěvek k diskusi o tomto zákonu, který platí v Německu 
od r.1976. Nedostatky a přednosti tohoto zákona. Resocializace odsouzených osob, 
práva vězňů. Výkon trestu z psychologického a sociologického hlediska. 

BRD - ger: PA: jv/2006 
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004607 - ANAL 036968 

MÜLLER-DIETZ, Heinz 

Verfassungs- und strafvollzugsrechtliche Aspekte der Privatisierung im Strafvollzug 
[Privatizace výkonu trestu z hlediska ústavy a práva výkonu trestu].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 18, 2006, č. 1, s. 11 - 14, lit. 36.  

 Ústavněprávní aspekty privatizace výkonu trestu. Vývojové tendence v praxi výkonu 
trestu. Poznámky k současné problematice zaměstnání a vzdělávání odsouzených 
osob. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

004574 - ANAL 038654 

PIVOŇKA, Josef 

Ideální souběh zločinů podle mezinárodního práva v praxi mezinárodních trestních 
tribunálů.  

In: Právník. - 145, 2006, č. 4, s. 405 - 433, lit.  

 Souběh zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy a přístupech ad hoc 
ustanovených mezinárodních tribunálů. Článek vychází z judikatury mezinárodních 
soudních tribunálů pro bývalou Jugoslávii a Rwandu (ICTY a ICTR). Vymezení 
pojmu ideální souběh zločinů podle mezinárodního práva. Prameny práva 
aplikovatelné tribunály. Metody přípustnosti ideálního souběhu, metoda 
dvoufázového testu a její nedostatky. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004627 - ANAL 038158 

POLÁK, Přemysl 

K některým aspektům právní úpravy uznání a výkonu cizozemských rozhodnutí v 
trestních věcech.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 3, s. 3 - 13.  

Právní úprava uznávání a výkonu cizozemských soudních rozhodnutí v trestním řádu 
ČR (zákon č. 539/2004 Sb). Relevantní mezinárodní smlouvy o této problematice a 
její předchozí právní úprava. Problémy současné právní úpravy - rozhodování o 
přeměně trestu uloženého cizozemským soudem a rozhodnutí o pokračování ve 
výkonu trestu uloženého cizozemským soudem, určení, co je obsahem výroku 
rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí a co je obsahem výroku rozhodnutí o 
výkonu cizozemského rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004626 - ANAL 038157 

ŠTRAUS, Jaroslav 

Věcná břemena a veřejnoprávní omezení.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 6, s. 220 - 224.  

 Právní klasifikace omezení vlastnického práva ve prospěch výstavby a provozu 
veřejných infrastrukturních sítí. Současný právní stav a východiska právní úpravy 
těchto věcných břemen. Vývoj problematiky. Zahraniční právní úpravy. Stanovisko 
de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004547 - ANAL 038810 

Vzory k přestupkovému řízení podle nového správního řádu : 2.část.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 9, s. 10, příloha.  

 Vzory návrhu (tiskopisu) na projednávání přestupku. Vzor rozhodnutí o uložení 
pořádkové pokuty za nedostavení se na předvolání. Vzor usnesení o předvedení osoby 
k ústnímu jednání. Vzor protokolu o ústním projednání přestupku z úřední povinnosti 
podle paragrafu 18 SPŘ. Vzor protokolu o ústním projednání přestupku na návrh 
podle paragrafu 18 SPŘ. Vzor protokolu o hlasování komise k projednávání přestupků 
(KKPP) podle paragrafu 134 odst. 3 SPŘ.  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004541 - ANAL 038805 

BRABEC, František 

"Soukromý vyšetřovatel" - je to správná cesta? 

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 1, s. 46 - 50, 5 obr.  

 Problematika soukromých vyšetřovatelů, jejichž úkolem by bylo pracovat ve 
prospěch obhajoby. Za tímto účelem zmiňujeme nutnost zákonné úpravy, která by 
zavedla institut soukromého vyšetřovatele a stanovila jeho práva a povinnosti. Tato 
potřeba má být vyvolána především postupem policie, která má v rámci trestního 
řízení zájem usvědčit pachatele, a zároveň omezenou možností obhajoby zjišťovat 
důkazy. Za příspěvkem jsou uveřejněny názory dvou recenzentů, kteří s autorem 
polemizují.       

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004508 - ANAL 038139 

GŘIVNA, Tomáš 

Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 3, s. 65 - 69.  

 Institut imunity je ústavněprávním institutem. Pojmové vymezení imunity zahrnující 
podle ústavněprávní teorie indemnitu a procesní imunitu. Pojem exempce. Jednotlivé  
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imunity podle vnitrostátního práva (imunita poslanců, senátorů, soudců Ústavního 
soudu a soudců obecných soudů, prezidenta republiky a Veřejného ochránce lidských 
práv) a reakce trestního řádu de lege lata. Nedostatky současného trestního řádu v této 
oblasti a návrhy trestněprávního řešení de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004506 - ANAL 038137 

HRSTKA, Miroslav 

Doručování soudních písemností na Slovensko.  

In: Justiční aktuality. - 2, 2006, č. 2, s. 15.  

 Postup při doručování soudních písemností na území SR podle dvoustranné smlouvy 
o právní pomoci. Aplikace sekundárního práva Společenství týkající se doručování 
soudních písemností na území jiného státu. Postup při dožádání o provedení důkazů. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004536 - ANAL 038400 

NĚMEC, Pavel 

Rekodifikace trestního práva.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 1, s. 27 - 29, 2 obr.  

 Policejní orgány plní kromě řady dalších úkolů významnou a nezastupitelnou úlohu v 
předsoudní fázi trestního řízení – v přípravném řízení. To klade zvýšené nároky na 
dobrou znalost trestních předpisů, zejména v současné době, kdy dochází k jejich 
rozsáhlé rekodifikaci. Nový trestní zákoník - změny materiálního pojetí na formální. 
Změna systematiky zvláštní části trestního zákoníku. Kategorizace trestných činů na 
zločiny a přečiny. Větší využívání alternativních trestů. Nový trest domácího vězení. 
Zpřísnění trestního postihu u nejzávažnějších zločinů. Větší důraz se klade na 
odčerpání výnosů z trestné činnosti. Nové ochranné opatření - zabezpečovací detence 
pro izolaci agresorů a ochranu společnosti. Návrh nového trestního zákoníku obsahuje 
řadu nových trestných činů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004514 - ANAL 038144 

ODVOLACÍ VÝBOR SNĚMOVNY LORDŮ (VB) 

Důkazy získané mučením nejsou přípustné v řízení před britskými soudy : Základní 
lidská práva a principy právního státu musí být dodržovány i v rámci boje proti 
terorismu ; Přípr. a pozn. naps. Emil Ruffer.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 3, s. 93 - 95.  

 Ve svých stanoviscích se všichni členové Odvolacího výboru shodli, že mučení jako 
takové je nepřípustné a odporuje jak britskému, tak i mezinárodnímu právu, zejména 
je v rozporu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod a Úmluvou OSN  
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proti mučení. Důkazy získané mučením jsou tedy z tohoto důvodu nepřípustné v 
podezřelí z terorismu jsou předáváni k výslechům, či jejich výslechy probíhají ve 
státech, kde docházelo či stále dochází k mučení. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004507 - ANAL 038138 

PETROVÁ, Eva 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci údajné diskriminace romských 
dětí při zajištění jejich práva na vzdělání.  

In: Justiční aktuality. - 2, 2006, č. 2, s. 16 - 17.  

 Evropský soud pro lidská práva došel k názoru, že přes určité nedostatky v systému 
vzdělávání Česká republika neporušila práva stěžovatelů zaručená Evropskou 
úmluvou a jejími Protokoly. Informace o žalobě, rozhodnutí soudu a rozsudku. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004538 - ANAL 038802 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Evropský zatykač.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 1, s. 66.  

 Pojem evropský zatykač. Evropský vydávací řízení osob obviněných a odsouzených. 
Princip vzájemného uznání justičních rozhodnutí ve vydávacím řízení. Procedurální 
postup extradice. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004510 - ANAL 038140 

ŘÍHA, Jiří 

Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) : 2. část.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 3, s. 69 - 79, 2 tab.  

 Institut actio libera in causa (a.l.i.c.) jako ústavně konformní a neodporující platným 
zásadám trestního práva a nelze mu vytýkat ústavněprávní rozpornost se zásadou 
nullum crimen sine lege (čl. 39 Listiny práv a svobod). Podrobný rozbor jednotlivých 
dílčích problémů v souvislosti s institutem a.l.i.c. (úmysl a nedbalost, konání a 
opomenutí). Rozbor vývojových stádií úmyslné a.l.i.c. Problematika účasti více osob 
(účastenství, spolupachatelství) na trestném činu spáchaném formou a.l.i.c. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004542 - ANAL 036964 

SAGEL-GRANDE, Irene 

Modernisierung des Sanktionensystems und der Sanktionsanwendung in den 
Niederlanden [Modernizace trestního systému a trestního postihu v Nizozemsku].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 88, 2005, č. 6, s. 427 - 
443, 2 tab., lit. 14.  

 Reformy nizozemského trestního systému se týkají zvláště postpenitenciární péče, 
domácího vězení, ochranného dohledu, recidivistů, resocializace odsouzených osob, 
apod. Důvody jsou zejména bezpečnostní a ekonomické. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

004505 - ANAL 038136 

ŠTERN, Pavel 

Účelem našich činností a služeb je především působit hojivě.  

In: Justiční aktuality. - 2, 2006, č. 2, s. 5 - 8.  

 Probační a mediační služba (PMS) jako součást restorativní justice. Základní principy 
činnosti PMS: orientace na pachatele, zaměření na oběť, zapojování komunity, kde 
byl trestný čin spáchán, do řešení situace. Probační a mediační služba ČR, její vznik, 
činnost, srovnání se zahraničím. Spolupráce se soudy, policií a státním 
zastupitelstvím. Trestní politika a uplatňování alternativních trestů. Mediace a její 
výhody. Probační pracovníci, jejich kvalifikace a profesionalita. Spolupráce s 
vězeňskou službou a podmíněně propuštěnými. Institut domácího vězení a jeho 
problémy. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004512 - ANAL 038142 

TOMÁŠEK, Michal 

Jsou rámcová rozhodnutí klíčovým nástrojem europeizace trestního práva? 

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 3, s. 84 - 87.  

 Rámcové rozhodnutí jako akty sekundárního unijního práva jsou považována za 
základní nástroj harmonizace skutkových podstat trestných činů v rámci třetího pilíře 
EU. Přijímá je Rada EU za účelem sbližování zákonů a jiných předpisů členských 
států EU. Forma implementace rámcových rozhodnutí do právních řádů členských 
států je jejich záležitostí. Rámcová rozhodnutí zavazují členské státy co do výsledku, 
jehož má být dosaženo, nejsou však akty nadnárodními, ale mezivládními. Právní 
základ rámcových rozhodnutí. Problematika kolize pravomocí ES a EU. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004513 - ANAL 038143 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K jednočinnému souběhu trestných činů = K neodkladným a neopakovatelným 
úkonům.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 3, s. 87 - 90.  

 Trestné činy krádeže a ublížení na zdraví mají zcela rozdílné objekty i objektivní 
stránku, takže samy o sobě nemohou být v poměru jednočinného souběhu. O ten však 
může jít v případě, že jsou spojeny jiným trestným činem, např. výtržnictvím. Účast 
soudce při výslechu svědka je nutnou podmínkou neodkladného, resp.  
neopakovatelného úkonu (conditio sine qua non), bez které není tento vyšetřovací 
úkon v řízení před soudem použitelný jako důkaz. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004509 - ANAL 038450 

ZACHAR, Andrej 

Odhal'ovanie a objasňovanie vrážd.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 3, s. 19 - 24.  

 Pokračování z TP č. 2/2006. Právní úprava odhalování a objasňování vražd. 
Institucionální zabezpečení odhalování a objasňování vražd. Zvláštnosti tohoto 
procesu. Odhalování trestných činů vražd realizované nezávisle na trestním řízení. 
Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004511 - ANAL 038141 

ZÁHORA, Jozef 

Imunita poslancov Európskeho parlamentu.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 3, s. 80 - 84.  

 Vstupem Slovenska do EU se okruh osob požívajících trestněprávní imunitu rozšířil 
o poslance Evropského parlamentu (EP). Tři roviny imunity poslanců EP: imunita 
vztahující se k názorům a hlasování poslanců při plnění jejich úkolů, imunita 
vztahující se na trestné činy spáchané poslanci EP na území jejich vlastního státu, 
které nesouvisí s plněním jejich úkolů a imunita vztahující se na trestné činy spáchané 
poslanci EP na území jiného členského státu, které nesouvisí s plněním jejich úkolů. 
Srovnání se zákonnou úpravou poslanecké imunity v národních parlamentech 
jednotlivých států Unie.       

CZ - sla: PA: bh/2006 
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ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

004604 - ANAL 038857 

CUMMINS, Derek 

Zabezpečení není luxus, ale nezbytnost pro zachování kontinuity byznysu.  

In: PC World Security. - 2006, č. 1, s. 40 - 41, 2 obr.  

 Omezení bezpečnostních rizik vyžaduje při současné konvergenci komplexní a 
přizpůsobivé pojetí na úrovni celého podniku. Efektivita řízení rizik zabezpečení IT. 
Programy efektivity řízení rizik zabezpečení IT. Čtyři klíčové trendy. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004501 - ANAL 038639 

IZADINIA, Vafa D. - KOURIE, D.G. - ELOFF, J.H.P. 

Uncovering identities: A study into VPN tunnel fingerprinting [Odkrývání identit. 
Metoda pro identifikaci ve virtuálních pronajatých sítích].  

In: Computers and Security. - 25, 2006, č. 2, s. 97 - 105, 2 obr., 2 tab., lit. 27.  

 Rozmach pronajímaných soukromých informačních sítí s kódovaným provozem a 
jejich prolomení. Metoda OS fingerprinting použitelná pro vytypování cest proniknutí 
do sítě a její využitelnost specialisty pro vyhledávání a potírání počítačové kriminality 
a dokazování u soudu. Princip a podrobný popis metody. Implementace pro Microsoft 
Windows 2003, Sun Microsystems Solaris 9 x86, Racoon (v Linux kernel 2.6). 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

004638 - ANAL 038862 

KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 

Receptář situační prevence. Nejsou ani druhořadé, ani bezprizorní.  

In: Hlásí se policie. - 10, 2006, č. 2, s. 19, 3 obr.  

 Projekt "Bezpečné bydlení". Jeho cílem je organizačně - technické zabezpečení 
ochrany panelových domů v bytové hromadné výstavbě. Nejvýraznější vliv na 
chování nájemníků má instalace kvalitních identifikačních a kontrolních prvků, 
využívaných v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006  

 

004598 - ANAL 038853 

MALINA, Patrik 

Ukradli vám už (zaměstnanci) notebook? : 5. díl. 

In: PC World Security. - 2006, č. 1, s. 30 - 32, 3 obr.  
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Bezpečnost souborů ve Windows. technologie Rigts Management a její varianty: 
Adobe Acrobat a ochrana dokumentů PDF, Microsoft Windows Rights Management 
Service a stránka řešení SODATSW – Desktop Management and Security System. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004602 - ANAL 038855 

NĚMEČEK, Ivo 

Cisco Self-Defending Network.  

In: PC World Security. - 2006, č. 1, s. 16 - 17, 1 obr.  

 Tři základní vlastnosti Cisco Self - Defending Network. Bezpečný přenos dat 
zajišťují technologie VPN. Nejčastěji využívanými VPN technologiemi jsou: IPSec 
VPN pro propojování vzdálených sítí přes veřejnou síť, IPSec VPN pro vzdálený 
přístup uživatelů do sítě pomocí specializovaného klienta, Web VPN (SSL VPN) pro 
vzdálený přístup do sítě pomocí webového prohlížeče, Multiprotocol Label Switching 
(MPLS) pro pružné vytváření virtuálních sítí ve vzdálené infrastruktuře. Integrované 
bezpečnostní technologie. Adaptivní bezpečnostní systémy. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004595 - ANAL 038850 

PŘIBYL, Tomáš 

Jak ověřit zabezpečení počítače.  

In: PC World Security. - 2006, č. 1, s. 24 - 25, 6 obr.  

 Přehled některých programových testů. Antivirová bezpečnost. Testovací soubor 
EICAR. Ochrana proti internetovému červu. Freewarový program CurrPorts. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004596 - ANAL 038851 

PŘIBYL, Tomáš 

Řídit bezpečnost nebo být řízen bezpečností? 

In: PC World Security. - 2006, č. 1, s. 36 - 39, 2 obr.  

 Komplexní budování informační bezpečnosti. Využití outsourcingu. Služba Managed 
Security Services (MSS). 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004601 - ANAL 038854 

PŘIBYL, Tomáš 

Únos prohlížeče.  

In: PC World Security. - 2006, č. 1, s. 18 - 20, 1 obr.  
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 Browser hijack (únos prohlížeče) je situace, kdy cizí programový kód změní domácí 
stránku webového prohlížeče. První z nich využívá bezpečnostních chyb a druhý 
způsob je agresivnější. Útočník nainstaluje na váš PC svojí vlastní aplikaci. 
Preventivní opatření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004502 - ANAL 038640 

SAMPIGETHAYA, Krishna - POOVERDAN, Radha 

A framework and taxonomy for comparison of electronic voting schemes [Rámec a 
taxonomie srovnávání elektronických systémů hlasování].  

In: Computers and Security. - 25, 2006, č. 2, s. 137 - 153, 9 obr., 3 tab., lit. 57.  

 Elektronické hlasování a dodržení zásad tajného hlasování. Utřídění a pokus o 
systemizaci s využitím množství příslušné literatury za poslední 2 desetiletí a 
matematických typologických postupů. Práce má poskytnout rámec pro analýzu 
současných systémů hlasování a pro další rozvoj. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

004597 - ANAL 038852 

SCARLET, Sarah D. 

19 cest k bezpečnějším datovým centrům.  

In: PC World Security. - 2006, č. 1, s. 33 - 35, 2 obr.  

 Ochrana datových center. Rady vedoucí k při výstavbě efektivních a bezpečnostních 
datových center, která by měla odolat všem hrozbám, od průmyslové špionáže až po 
teroristický útok či přírodní katastrofu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004629 - ANAL 038665 

Surveillance Showcase [Ukázka prostředků pro pozorování].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 2, s. 52 - 55, 10 obr. 

 Nové technologicky vyspělé výrobky a systémy monitorování, detekce a ochrany 
prostorů. Stručný popis a vyobrazení 10 vybraných produktů. Např. Vodotěsná a 
vandalizmu odolná barevná infrakamera s vysokou rozlišovací schopností 
CAM74CIR, počítačový analytický podpůrný systém pro vyšetřovatele Agent Logic, 
zodolněná kamera systémů uzavřeného okruhu CCTV pro místa s vysokou 
kriminalitou SecureCam, zařízení pro monitorování přilehlé místnosti dírou ve zdi o 
průměru 2,6 mm Micro Thru-Wall Surveillance Kid, vysoce citlivá detekční souprava 
pro rozsah od 1 MHz do 14 GHz. 

USA - eng: PA: bv/2006 
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004594 - ANAL 038849 

ŠAMŠA, Václav 

Záchrana dat z diskových polí.  

In: PC World Security. - 2006, č. 1, s. 29, 1 obr.  

 Disková pole jsou výkonná a velmi spolehlivá zařízení, dostupná v mnoha 
schématech optimalizovaných pro konkrétní použití. Postup při záchraně dat z 
diskových polí. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

004649 - ANAL 038671 

BERTOMEN, Lindsey 

Off-duty deployment of a full-sized firearm [Nošení zbraně mimo službu].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 3, s. 76 - 81, 10 obr.  

 Možnosti nošení pistole v občanském oděvu, mimo službu. Holstery, vhodná místa a 
připravenost k použití. Příklady s popisem.  

USA - eng: PA: bv/2006 

 

004606 - ANAL 038451 

HELEBRANT, Martin 

Plastová CZ 75 BD Compact P.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 4, s. 10 - 13, obr.  

 Představení nové zbraně, CZ 75 DB Compact P s plastovým tělem. Technické údaje 
o zbrani. Popis pistole, výsledky testování. Používané druhy střeliva. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004622 - ANAL 038153 

KERN, Stephan - KAISER, Wolfgang 

Innovative Zieloptik erleichtert die Konzentration auf das Ziel [Nová zaměřovací 
optika usnadňuje soustředění na cíl].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 2, s. 58 - 61, 5 obr.  

 Seznámení s inovacemi zaměřovací optiky střelných zbraní. Nové materiály, nová 
technologie. Stručný popis jednotlivých optických zaměřovačů. 

BRD - ger: PA: bh/2006 
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004608 - ANAL 038452 

KLOZÍK, Pavel 

Springfield XD9 Service.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 4, s. 27 - 29, foto.  

 Představena další varianta pistole Springfield XD9 Service ráže 9 mm Luger. Popis 
zbraně. Fotodokumentace. Technické údaje. Hodnocení pistole. 

CZ - cze: PA: 2006 

 

004612 - ANAL 038453 

KOMENDA, Jan - RYDLO, Martin - NOVÁK, Miroslav 

Účinky neletálních střel (3).  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 4, s. 32 - 33, foto.  

 Třetí pokračování pojednání o účincích neletálních střel, tentokrát o neletálních 
nábojích pro brokovnice, které jsou nejnebezpečnější při použití na chybnou (kratší) 
vzdálenost. V tabulce jsou uvedeny účinky brokovnicových neletálních nábojů ráže 
12 na klasickou plastelínu o hustotě 1700 kg.m na minus třetí.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA,  ZÁCHRANNÉ  SLUŽBY 
 

004586 - ANAL 038841 

CHALUPA, Jiří 

Nizozemské království.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 21, 1 obr.  

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

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004588 - ANAL 038843 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Krizová připravenost zdravotnictví.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 24 - 25, 3 obr.  

 Problematika krizové připravenosti ve zdravotnictví. Odbor krizové připravenosti. 
Úkoly tohoto odboru. Úroveň spolupráce zdravotnické záchranné služby s ostatními 
složkami IZS. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004589 - ANAL 038844 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Zájem o medicínu katastrof roste.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 26, 2 obr.  

Akce: Medicína katastrof 2006 [Konference]. Brno (ČR), 09.02.2006.   

Dne 9.2.2006 se konala odborná konference Medicína katastrof 2006 v Brně. Cíl 
konference. Konference probíhala postupně ve čtyřech přednáškových blocích, z 
nichž první byl zaměřen na koncepci krizové připravenosti zdravotnictví, druhý blok 
se zabýval řešením problematiky pacientů postižených nebezpečnými látkami (ZHN), 
třetí blok patřil integrovanému záchrannému systému a ve čtvrtém bloku byly 
analyzovány přístupy ke zvládání hromadných neštěstí a informace, k jakým řešením 
dospěla současná teorie urgentní medicíny neboli medicíny katastrof. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004548 - ANAL 038811 

Digitální technologie ve prospěch záchranářů a obyvatelstva.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 9, s. 23, 1 obr.  

 Interoperabilní terénní videokonferenční systém pro krizový management ochrany 
obyvatelstva. Cílem je, aby zařízení měl každý starosta obce, veškeré součásti 
krizového managementu na všech úrovních územních orgánů. Charakteristika a popis 
systému. Obsluha systému. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004591 - ANAL 038846 

DOBIÁŠ, Leopold 

Toxicita ropy a ropných produktů.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 30, lit. 3.  

 V letech 2000 - 2005 zasahovali hasiči v ČR průměrně při 4500 událostí s únikem 
ropných látek ročně. Jde o sloučeniny, které kromě své hořlavosti, výbušnosti a 
negativního vlivu na životní prostředí mají i charakteristický biologický účinek na 
člověka. Popis a charakteristika nebezpečných látek: Ropa, nafta, benzín, oleje. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004577 - ANAL 038834 

DVOŘÁK, Otto - CHARVÁTOVÁ, Vlasta - FIEDLER, Martin 

Nebezpečí požárů od mikrovlnné trouby.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 10 - 11, 2 obr.  
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 Princip mikrovlnné trouby (MT), její části a charakteristika požárních rizik. Požár 
bytu od MT podle PTE Technického ústavu požární ochrany. Opatření požární 
bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004573 - ANAL 038832 

HÁJEK, Jan - HOLICKÝ, Josef 

Výrobna tkaniček shořela do základů.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 4 - 5, 3 obr.  

Dolní Ředice  Případ požáru ve výrobní hale v obci Dolní Ředice v Pardubickém 
kraji. Popis objektu. Příčina vzniku požáru. Specifika zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004587 - ANAL 038842 

HYLÁK, Čestmír - SÝKORA, Vlastimil 

Použitelnost stávajících prostředků individuální ochrany.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 22 - 23, 4 obr., 2 tab.  

 Výsledky testování prostředků individuální ochrany (PIO) zahrnují dva parametry, 
které jsou důležité pro posouzení jejich funkčnosti a tedy i použitelnosti. Jsou to 
mechanické vlastnosti PIO a jejich rezistenční odolnost proti bojovým otravným 
látkám. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004584 - ANAL 038839 

KEMROVÁ, Jana 

Veřejná informovanost obyvatelstva.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 19, 2 obr.  

Akce: Ochrana obyvatelstva 2006 [Konference]. Ostrava (ČR), 15.02. 2006-
16.02.2006.  

 Ve dnech 15.-16.2.2006 se uskutečnila 5. mezinárodní konference pod názvem 
"Ochrana obyvatelstva 2006", která proběhla v Ostravě. Tématem konference byla 
výměna zkušeností z veřejné informovanosti obyvatel. Tři části konference: 
Komunikace s veřejností, komunikace se sdělovacími prostředky a problematika 
informovanosti veřejnosti. CZ - cze: PA: ká/2006 
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004575 - ANAL 038833 

MRÓZEK, Marian - ŠPETÍK, Jiří 

Neobvyklá dopravní nehoda.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 6 - 7, 3 obr.  

 Popis případu dopravní nehody nákladního automobilu v obci Český Těšín - Horní 
Žukov. Popis havarované soupravy. Záchranné práce. Únik nafty při dopravní nehodě. 
Vyprošťování soupravy. Specifika zásahu.  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004581 - ANAL 038836 

SLEZÁK, Miroslav 

Realizace projektu přeshraniční spolupráce.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 16 - 17, 1 obr.  

 Projekt CLARAu. Zaměření projektu. Hlavní tematické okruhy projektu. 
Mezinárodní spolupráce. Výměnné stáže. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004579 - ANAL 038835 

ŠENKÝŘ, Aleš - PERNICA, Vít 

Ojedinělé cvičení v centru Prahy.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 14 - 15, 3 obr.  

 Dne 7.2.2006 se v centru Prahy uskutečnilo taktické cvičení zaměřené na likvidaci 
požáru v prostorách hlavní budovy Národního muzea. Cíl cvičení. Úkoly cvičících. 
Charakteristika objektu. Průběh cvičení. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004546 - ANAL 038809 

TABACH, Arnošt 

Problematika kritické infrastruktury je hodně akcentována.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 9, s. 8 - 10, 2 obr., 3 tab.  

 Rozhovor s generálním ředitelem HZS ČR a náměstka ministra vnitra ČR. Statistické 
informace o událostech se zásahy jednotek požární ochrany (rok 2004, 2005). 
Prevence jako součást kontroly požární ochrany. Preventivně výchovná činnost. IZS 
pro mimořádné události. Koncepce ochrany obyvatelstva. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004585 - ANAL 038840 

TILCEROVÁ, Eleonóra - KOPÁČEK, Petr 

Pro větší bezpečnost cestujících.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 20, 3 obr.  

Akce: Bezpečné cestování [Tisková konference]. Praha (ČR), 09.02.2006  

Dne 9.2.2006 byl tiskovou konferencí oficiálně zahájen projekt informování cestující 
veřejnosti "Bezpečné cestování", který připravilo MV - Generální ředitel HZS ČR ve 
spolupráci se společnostmi Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. a České 
dráhy, a.s. Cíl projektu. Další témata projektu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004590 - ANAL 038845 

VAVERA, František - KAIMA, Michal - NOVÁK, Petr 

Interní předpisy v krizovém řízení.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 27 - 29, lit. 7.  

 V souvislosti s mimořádnými událostmi musíme určitým způsobem předjímat 
budoucí vývoj, tedy možnost určité krizové situace. Bezpečnostní rizika v ČR. Pět 
funkcí managementu. Členění procesu plánování. Přehled zákonů krizové legislativy. 
Interní předpisy a krizové řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
 

004336 - ANAL 038068 

Alkohol liegt weiter vorne : Medizinisch-psychologische 

Untersuchungen [Alkohol se drží stále na předním místě. 

Lékařsko-psychologický výzkum].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 1, s. 19, 1 diagram.  

 Výsledky zkoumání podílu alkoholu, léků a drog na dopravní nehodovosti. S 
přehledem se na čele faktorů ovlivňujících dopravní nehodovost stále drží alkohol (63 
procent). 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004419 - ANAL 038104 

DÖMER, Katja 

Europaweit mobile Sicherheit : Neue Sicherheitskonzepte für den Warentransport 
[Mobilní bezpečnost pro celou Evropu. Nová bezpečnostní koncepce přepravy zboží].  
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In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 28, 2006, č. 1 - 2, s. 36 - 37, 2 obr.  

 Zájem organizované kriminality o mezinárodní přepravu zboží (tři čtvrtiny ztrát 
zboží vznikají při jeho přepravě, rizika přepadení a krádeží kamionů apod.). 
Celoevropská koncepce zajištění prevence a bezpečnosti. Využití systémů GIS a 
RFID (Radio Frequency Identification), poplašných zařízení a jejich vzájemných 
kombinací. Podstata a fungování systému. 

BRD - ger: 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 

 

004623 - ANAL 038154 

Fahren mit Licht am Tag wird immer populären : Bereits 48 prozent der Autofahrer 
schaltenen 2005 bei schönem Wetter das Abblendlicht ein [Jízda s rozsvícenými 
světly se stává stále populárnější. Již 48 procent řidičů zapnulo v roce 2005 i za 
pěkného počasí tlumená světla ].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 2, s. 63.  

 Zkušenosti s používáním tlumených světel u motorových vozidel i během dne. 
Statistické údaje o denním svícení v jednotlivých regionech Švýcarska a počtu 
dopravních nehod. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

003946 - ANAL 038260 

HUML, Stanislav 

Na silnicích bude snad bezpečněji.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 4, s. 17 - 18.   

 Od roku 2007 začne platit nový systém postihu přestupků v dopravě. Rozbor postihu 
jedné z nejčastějších příčin dopravních nehod. Pevně stanovený sazebník pokut. Nový 
sazebník pokut. Nový sazebník by měl zabránit korupci v řadách policie. 
Disciplinární řízení.  

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004301 - ANAL 038052 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Jednotný systém dopravních informací v České republice.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, leden, s. 31 - 34 

 Projekt Jednotného systému dopravních informací (JSDI) a jeho úkoly - vytvoření 
jednotného systémového prostředí pro sběr, zpracování, sdílení a poskytování 
dopravních informací prostřednictvím aktivního zapojení co nejširšího spektra 
subjektů, prioritně z řad veřejné správy. Cílem je urychlení zásahů složek 
integrovaného záchranného systému v případě dopravních nehod, pružné reagování 
při řešení dopravních situací a posílení bezpečnosti silničního provozu. Sjednocení 
roztříštěného dopravního zpravodajství. Obsah informací, podílníci na projektu, 
využití v praxi. Elektronické mýto jako nositel dopravní informace. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

004621 - ANAL 038152 

KÖNIG, Bernhard 

Werbung und Warenverkauf im Strassen [Reklama a prodej zboží na silnicích].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 2, s. 55 - 57, 5 obr.  

 Problematika umisťování reklam a stánkového nebo mobilního prodeje zboží při 
pozemních komunikacích či přímo na nich. Dopravní předpisy a předpisy o ochraně 
přírody v této souvislosti. Živnostenské právo. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

003864 - ANAL 038209 

KRATINOVÁ, Jana 

Projekt "Bezpečná města" sleduje nejen bezpečnost silničního provozu. 

In: Egovernment. - 2005, č. 4, s. 16 - 17, 5 obr.  

 Seznámení s projektem "Bezpečná města", který může ve vybraných úsecích 
významným způsobem ovlivnit bezpečnost silničního provozu. Základní princip a 
výhody. Schéma dopravního přestupku. Popis systému. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004592 - ANAL 038847 

RAJMAN, Jindřich 

Změna provozu na pozemních komunikacích.  

In: 112. - 5, 2006, č. 3, s. 31.  

 Dnem 1.7.2006 nabývá účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů.  
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Tato významná změna právní úpravy se týká každého účastníka provozu na 
pozemních komunikacích. Přehled změn nového zákona. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004332 - ANAL 038066 

SCHLANSTEIN, Peter 

Der Mensch im Zentrum von Unfallursachen : Deutscher Verkehrsexpertentag 2005 
[Člověk ústředním bodem výzkumu dopravních nehod. Zasedání německých 
dopravních expertů 2005].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 1, s. 1 - 4, 5 obr.  

 Zasedání německých dopravních expertů v létě roku 2005 konstatovalo, že přes 
pokles počtu mrtvých jsou stále všichni účastníci silničního provozu vystavováni z 
různých příčin každodennímu riziku. Výzkum problematiky příčin dopravních nehod 
a vlivů působících na bezpečnost silničního provozu, hledání řešení a cest ke zvýšení 
bezpečnosti. Účastníci silničního provozu jako pachatelé a oběti nehod. Ochrana 
chodců, systém tzv. asistenta řidiče (FAS - Fahrerassitenzsysteme), kvalita 
bezpečnosti dopravního provozu, analýza rizik. Prosazování "nulové tolerance" vůči 
nedodržování dopravních předpisů, překračování rychlosti a především absolutní 
netolerování alkoholu za volantem. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004518 - ANAL 038147 

SCHLANSTEIN, Peter 

Maut-Daten gegen Verbrechen nutzen : Kein glässerner Autofahrer [Údaje z mýta 
využívat proti zločincům. Žádný řidič není neviditelný].  

In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, č. 3, s. 20 - 21, 32, 2 obr.  

 Možnost využití dat získaných ze systému elektronického mýta pro lokalizaci a 
identifikaci podezřelých motorových vozidel a řidičů. Vytvoření datové sítě (mýto, 
GIS, navigační systém), v níž uvíznou hledaní pachatelé trestných činů. Právní 
ošetření této problematiky a ochrana dat. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004620 - ANAL 038151 

STRUBE, Bernhard 

Empfehlungen des Verkehrsgerichtstags 2006 : Finden Aufmerksamkeit und Gehör 
[Doporučení ze zasedání německého dopravního soudu 2006. Dojít pozornosti a 
sluchu].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 2, s. 53 - 54.  

 Pozornost zasedání německého dopravního soudu v roce 2006 se zaměřila i na 
problematiku peněžitých sankcí a pokut za dopravní přestupky v silniční dopravě, 
právní ochranu před neoprávněným odebráním řidičského průkazu, problematiku  
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reforem v oblasti výcviku řidičů a jejich dalšího vzdělávání, ochrany dat, zneužívání 
drog. Doporučení soudu k těmto problémům. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004302 - ANAL 038053 

TESAŘÍK, Josef - SOBOTKA, Petr 

Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2005.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, leden, s. 35 - 46, 6 tab.  

 Vývoj následků silničních dopravních nehod v počtech obětí - zranění, usmrcení. 
Viníci nehod, hlavní příčiny a druhy nehod, časové a lokální rozložení nehod. 
Souhrnné následky. Negativní a pozitivní trendy vývoje dopravní nehodovosti. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

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 

 

004453 - ANAL 038392 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích ze dne 21. září 2005.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 3, příloha.  

 Dokončení z č. 2/2006. Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných 
povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů 
za tato jednání. Změna zákona o přestupcích. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích. Změna zákona č. 111/1994 Sb. a změna zákona 
č. 56/2001 Sb. Historická a sportovní vozidla. Změna zákona č. 140/1961 Sb. 
Ohrožení pod vlivem návykové látky. Řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění. 

CZ - cze: PA: ká/2006
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PENOLOGIE, VĚZEŇSTVÍ 
 

003827 - ANAL 037782 

BAJCURA, Lubomír 

Evropa se od nás může učit.  

In: České vězeňství. - 13, 2005, č. 6, s. 7, 1 obr.  

 Rozhovor s generálním ředitelem polské vězeňské služby. Aktuální problémy 
polského vězeňství. V Polsku přibývá vězňů a ubývá vězeňského personálu. 
Spolupráce s Českou a Slovenskou republikou. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006  

 

003833 - ANAL 037788 

BAJCURA, Lubomír 

Pomoc mentálně postiženým ve společnosti a ve věznici. 

In: České vězeňství. - 13, 2005, č. 6, příloha s. 7 - 24, 2 grafy, 5 tab.  

 Formy zacházení s mentálně postiženými. Definice mentálního postižení. 
Mezinárodní konvence na ochranu lidských a občanských práv zdravotně a mentálně 
postižených. Péče o vzdělávací a pracovní aktivity mentálně postižených dětí a 
dospělých. Mentálně postižení vězni a specializovaná oddělení ve věznicích. 
Specializovaná oddělení pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně 
nezařaditelných. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003710 - ANAL 037926 

BARTHOLEYNS, Frédérique - BÉGHIN, Juliette 

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

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

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

BEL - fre: PA: bh/2006 
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003829 - ANAL 037784 

HORVÁTH, Vladimír 

Arteterapie ve vězeňství.  

In: České vězeňství. - 13, 2005, č. 6, s. 14 - 15, 1 obr.  

 Skupinová a individuální práce s mladistvými (15 - 18 let) a mladými dospělými )18 
- 26 let) ve vazební věznici. Faktory ovlivňující klienty ve skupině. Arteterapie. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003830 - ANAL 037785 

INDRA, Vladimír 

Práce psychologů s problematickými odsouzenými.  

In: České vězeňství. - 13, 2005, č. 6, s. 19.  

Heřmanice  Práce psychologů s problematickými odsouzenými ve věznici Heřmanice 
na oddělení výkonu trestu. Aktivita probíhá 1x za 14 dní v terapeutické místnosti. Cíle 
této aktivity. Obsah jednotlivých setkání. Metody a formy práce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003980 - ANAL 038285 

JÍLEK, Miroslav - MONTGOMERYOVÁ, Eva - BAJCURA, Lubomír 

Útěk.  

In: České vězeňství. - 13, 2005, zvláštní číslo, s. 3 - 24, 16 obr.  

Bory - Plzeň   

Případ, kdy z plzeňské věznice uprchli dva nebezpeční vězni odsouzení za závažné 
trestné delikty k dlouhodobým trestům odnětí svobody. popis kritického dne (dne 
útěku). Reakce médií. Přijatá opatření. Charakteristika plzeňské věznice na Borech. 
Tisková zpráva VS ČR. Rozhodnutí generálního ředitele VS ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004469 - ANAL 038444 

KRAJNOVA, N. 

Osobennosti pravovogo statusa i resocializacii neodnokratno sudimych lic, otbyvšich 
ugolovnoje nakazanie [Zvláštnosti právního statusu a resocializace opakovaně 
odsouzených osob, které si odpykaly trest].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 1, s. 23 - 25.  

 Postpenitenciární péče o opakovaně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. 
Zákonodárství. Zaměstnávání recidivistů a existující omezení. Tvorba nového 
právního odvětví "postpenitenciárního práva". Jeho úkoly. RUS - rus: PA: če/2006 
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003969 - ANAL 038276 

KUČEROVÁ, Sylvie 

Rakousko: pomoc obětem, pomoc pachatelům, prevence.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 1, s. 10 - 11, 2 obr.  

 Kampaň spolku Neustact v Rakousku pečuje o oběti násilí, ale pomáhá také 
propuštěným pachatelům a propaguje prevenci. Plakáty zobrazují lidi, kteří se 
dostávají do životní krize, bez pomoci, bez ochrany, jsou totálně nazí. Divák se nemá 
na ně dívat jako na oběti a pachatele, ale především jako na lidi, kteří potřebují 
pomoc. Specializovaní sociální pracovníci nabízejí obětem trestného činu pomoc i 
doprovod k soudu. Nejdůležitější iniciativy spolku. Financování spolku a počet 
pracovníků. Od r. 2006 je pomoc obětem upravena zákonem. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

003831 - ANAL 037786 

MONTGOMERYOVÁ, Eva 

Vězni nejsou jen mříže : 10. část.  

In: České vězeňství. - 13, 2005, č. 6, s. 22 - 25, 3 obr.  

Jiřice * Příbram * Hradec Králové   

Věznice Příbram je organizační článek Vězeňské služby ČR pro výkon trestu odnětí 
svobody odsouzených mužů. Programy zacházení pro odsouzené. Druhy oddělení 
věznice. Systém tří skupin vnitřní diferenciace odsouzených. Vzdělávací aktivity. 
Ochrana a bezpečnost věznice. Seznámení s vazební věznicí Hradec Králové. Druhy 
oddělení v této věznici. Programy zacházení s odsouzenými. Činnost věznice. 
Charakteristika věznice Jiřice. Přehled oddělení této věznice. Programy zacházení s 
vězni. Výstupní oddělení. Krizové oddělení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004607 - ANAL 036968 

MÜLLER-DIETZ, Heinz 

Verfassungs- und strafvollzugsrechtliche Aspekte der Privatisierung im Strafvollzug 
[Privatizace výkonu trestu z hlediska ústavy a práva výkonu trestu].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 18, 2006, č. 1, s. 11 - 14, lit. 36.  

 Ústavněprávní aspekty privatizace výkonu trestu. Vývojové tendence v praxi výkonu 
trestu. Poznámky k současné problematice zaměstnání a vzdělávání odsouzených 
osob. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2006 
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003832 - ANAL 037787 

NEJEDLÝ, Josef 

Dobrovolníci pomáhají vězňům.  

In: České vězeňství. - 13, 2005, č. 6, s. 30 - 31, 2 obr.  

 V německých věznicích má při reintegraci uvězněných do normálního života značný 
význam spolupráce s občany, kteří bez nároku na honorář přicházejí za vězni a podílí 
se na zacházení s nimi. Druhy činností. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004275 - ANAL 038363 

Příprava na předsednictví v Radě EU. Koncepce integrace cizinců.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 8, s. 2, 1 obr.  

 Vyhodnocení dosavadních příprav státní správy na výkon funkce předsednictví v 
Radě EU a návrh dalšího postupu. Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další 
rozvoj. Vláda dále projednala projekty k řešení nezaměstnanosti ohrožených skupin v 
regionech s největší mírou nezaměstnanosti. Vláda vzala na vědomí Informaci o 
jednání o finanční perspektivě EU na léta 2007 - 2013 ve čtvrtém  čtvrtletí roku 2005. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004467 - ANAL 038443 

RUČKIN, F.V. 

Perspektivy razvitija služby ispolnenija al'ternativnych nakazanij [Perspektivy rozvoje 
služba pro výkon alternativních trestů].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 1, s. 8 - 10.  

 Rozhovor s plk. Ručkinem na téma perspektiv rozvoje služby pro výkon 
alternativních trestů, jejichž podíl vzrostl za posledních 10 let na 70 procent. Důvody 
vzniku Správy pro výkon trestů odnětí svobody. Práce s nezletilými pachateli. Postoj 
společenských organizací k častějšímu využívání a ukládání alternativních trestů.  

RUS - rus: PA: če/2006 

 

003826 - ANAL 037781 

SMUTNÁ, Lenka - JÍLEK, Miroslav 

Být příslušníkem vězeňské služby je pro mne čest.  

In: České vězeňství. - 13, 2005, č. 6, s. 4 - 5, 1 obr.  

 Rozhovor s ředitelem Vězeňské služby ČR. Zpracování koncepce vězeňství. Změny 
v bezpečnostní doktríně, které se budou týkat příslušníků vězeňské a justiční stráže. 
Výkon trestu odnětí svobody. Výkon vazby. Transformace vězeňského zdravotnictví. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004445 - ANAL 038384 

VANĚČEK, Miloš 

Boj policie proti drogám v ČR.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 1, s. 52 - 56, 1 obr.  

 Historie používání opia. Opiové války v Číně. Užívání drogy v USA a na Filipínách. 
Činnost policie. První mezinárodní policejní kongres. Ústředna pro potírání obchodu s 
omamnými prostředky v ČSR. Úkoly tohoto úřadu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 
 


