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ALKOHOL A DROGY 
 

004705 - ANAL 035775 

KUBIČKA, Luděk 

Postoje k funkcím alkoholického nápoje a jejich vztah ke konzumnímu chování 
dospělých mužů a žen : prospektivní studie.  

In: Československá psychologie. - 50, 2006, č. 1, s. 36 - 41, 6 tab., 3 obr., 11 lit.  

 Článek zpracovává data získaná během 10 letého prospektivního  sledování 566 
mužů a 468 žen. Výsledky podpořily hypotézu, že stabilita konzumních ukazatelů 
napříč věkem dotázaných je opřena o postojové zakotvení konzumu. Přechod od 
rizikového konzumu k syndromu závislosti na alkoholu. 

CZ - cze: PA: bš/2006 

 

004716 - ANAL 038869 

NOVÁKOVÁ, Radvana 

Nebezpečný řidič.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, s. 2 - 5, 9 obr.  

 Problematika řízení motorových vozidel pod vlivem psychotropních a jiných 
návykových látek v ČR. Indikace drog v těle řidiče je v ČR v samotných začátcích. 
Zákon č. 379/2005, který nabývá účinnosti 1.7.2006. Kontrola návykových látek u 
řidičů v Německu. Výběrové řízení pro detekční přístroje, které budou v budoucnu 
užívány při kontrolách řidičů v ČR. Forenzní a klinická toxikologie a její úkoly. 
Testování řidičů v Ústí nad Labem. Prozatímní metodický návod postupu při 
pozitivním zjištění drogy účastníkem silničního provozu pomocí testeru. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004847 - ANAL 039053 

ORLÍKOVÁ, Barbora - GAJDOŠÍKOVÁ, Hana 

Uživatelé drog v konfliktu se zákonem : Právní problémy související s užíváním drog.  

In: Zaostřeno na drogy. - 4, 2006, č. 2, s. 1 - 8, 5 tab., lit. 17., www stránky.  

 Právní problémy uživatelů drog v oblasti trestněprávní a v rovině civilního práva. 
Příležitostní a problémoví uživatelé drog v konfliktu se zákonem - primární a 
sekundární drogová kriminalita. Uživatel drog s právními problémy a systém péče 
(nízkoprahová zařízení, léčebná zařízení, doléčovací zařízení). Právní poradna A.N.O. 
(Asociace nestátních organizací), její služby. Internetové poradenství. Příklady dotazů 
uživatelů drog. Statistiky. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004714 - ANAL 036988 

RALLINGS, Mark - MARTIN, Peter - DAVEY, Jeremy 

A prospective study of alcohol consumption rates of first-year Australian police 
officers [Prospektivní studie míry konzumace alkoholu u australských policistů].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 28, 
2005, č. 2, s. 206 - 220, 2 tab., lit. 26.  

 Průzkum byl proveden u 100 policistů. Metody měření. Faktory, které ovlivňují míru 
konzumace alkoholu u policistů (věk, vzdělání, rodinné a osobní problémy, apod.). 
Vyhodnocení výsledků a diskuse. 

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

PSYCHOLOGIE A PSYCHIATRIE 

 
004728 - ANAL 038455 

KRIZEK, Georg O. 

Dneska musím konečně vyhrát.  

In: Psychologie Dnes. - 12, 2006, č. 5, s. 26 - 28, foto.  

 Autor článku je odborný psychiatr s americkou i československou psychiatrickou 
atestací, trvale žijící v USA. Vysvětluje pojem "to gamble". Dělení gamblingu, místa 
jeho provozování. Kdo hře propadá, rozdíly mezi muži a ženami. Jak se člověk stává 
závislým. Jednotlivá vývojová stadia hráčství (fáze vyhrávání, prohrávání, zoufalství, 
beznaděj). Pohled na gamblerství z různých úhlů. Diagnostická kritéria. Konstatována 
velmi malá úspěšnost pokusů o terapii.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004856 - ANAL 038912 

SOTOLÁŘOVÁ, Marie 

Mimořádné zásahy a posttraumatická péče - ano či ne?  

In: 112. - 5, 2006, č. 4, s. 7 - 8, 3 obr.  

 Problematika posttraumatické péče. Systém posttraumatické péče. Anonymní linka 
pomoci a krize pro policisty a hasiče, která je nezbytnou součástí systému 
posttraumatické péče. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2006 
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POLITIKA 
 

004853 - ANAL 038909 

CHALUPA, Jiří 

Polská republika.  

In: 112. - 5, 2006, č. 4, s. 21, 1 obr.  

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

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004675 - ANAL 038171 

EICHLER, Jan 

Čeká nás 4. světová válka?  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 3, s. 43 - 44.  

Rec. na : Vers la 4eme guerre mondiale [monografie] / Pascal Boniface 

 Po skončení studené války hledání nové hrozby proti níž by USA mohly vymezit 
svou strategii. Izraelsko-palestinský konflikt jako určující pro další vývoj - 
jednostranně proizraelský postoj USA a jeho důvody. Vztahy USA k arabskému 
světu. Terorismus a jeho odlišnost od jiných střetů. Nebezpečnost terorismu a 
nebezpečnost čistě vojenského pojetí boje proti terorismu, které by mohlo vyústit v 
trvalý válečný stav v celosvětovém měřítku. Scénáře možného dalšího vývoje. 
Polemické zaměření publikace. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004778 - ANAL 039025 

EICHLER, Jan 

Vojenská charakteristika druhé intifády.  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 4, s. 15 - 17.  

 Vývoj palestinsko-izraelského konfliktu v době druhé intifády (od r. 2001). 
Asymetrická taktika Palestinců (např. sebevražedné teroristické útoky na civilní cíle) 
a její kontraproduktivnost. Disymetrická taktika Izraele - použití ozbrojené síly, 
taktika tzv. bezpečnostních pásem, fyzická likvidace palestinských aktivistů, 
sklouzávání k plošnému násilí a porušování mezinárodního práva a ženevských 
konvencí. Vliv vnějších činitelů, zejména politiky USA, význam Sýrie. Negativní 
důsledky izraelské taktiky proti druhé intifádě (represe, diskriminace, skrytá 
kolonizace). Nutnost hledání politických řešení. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004798 - ANAL 039039 

MALAST, Jan 

Několik poznámek k územní samosprávě ve vztahu k demokratickému právnímu 
státu.  

In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 1, s. 73 - 91.  

 Transformace politického systému a výrazný zásah do systému veřejné správy a 
způsobu výkonu veřejné moci. Vývoj územní samosprávy v letech 1945 - 1989. 
Teoretická východiska nutnosti rekonstrukce územní samosprávy a reforma územní 
samosprávy po roce 1989. Obce a územně samosprávné celky. Problém věcného 
vymezení územní samosprávy a konflikt mezi samosprávou a státem. Práva a 
povinnosti územně samosprávných celků. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004674 - ANAL 038170 

PŘIKRYL, Pavel 

Americká bezpečnostní strategie pro 21. století : Brusel na konci světa?  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 3, s. 40 - 42.  

 Změna chování USA v bezpečnostní oblasti - Evropa na periferii zájmů USA.   
Výlučné postavení USA v mezinárodním bezpečnostním systému a představa 
současného amerického establishmentu o způsobu prosazování amerických zájmů. 
Odklon od trvalých aliancí k budování asymetrických příležitostných partnerství. 
Řešení této nerovnováhy musí Evropa hledat u sebe a integrací se stát strategickým 
partnerem, který dokáže ovlivnit zahraniční politiku USA. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

STÁTNÍ SPRÁVA 
 

004803 - ANAL 038696 

ČERNÝ, Petr 

Věrnost k ČR ve služebním poměru.  

In: Právník. - 145, 2006, č. 5, s. 532 - 545, lit.  

 K zákonu č. 218/2002 Sb. (služební zákon s účinností od 1.1.2007) z hlediska 
věrnosti státního zaměstnance České republice jako jedné ze základních služebních 
povinností. Povinnost věrnosti - historický vývoj a státoobčanský princip. Z 
ustanovení služebního zákona. 

CZ - cze: PA: bv/2006 
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004794 - ANAL 039035 

Konference na téma praní špinavých peněz a korupce.  

In: Karlovarská právní revue. - 1, 2005, č. 2, s. 88 - 100.  

Akce: Prevence praní špinavých peněz a korupce [mezinárodní konference]. Karlovy 
Vary (ČR), 22.01.2005. Vysoká škola Karlovy Vary (VŠKV) Karlovy Vary (ČR).  

 Prevence praní špinavých peněz v EU, směrnice a opatření Rady EU a Evropského 
parlamentu o prevenci užití finančního systému za účelem legalizace zisků z trestné 
činnosti. Slovinská úprava prevence legalizace zisků z trestné činnosti a její shoda s 
Konvencí a Směrnicemi EU. Korupce, kriminologická data o korupci. Potírání 
korupce a prevence v rámci EU a ve Slovinsku. Antikorupční agenda EU. Proces 
sbližování Slovinska s EU a jeho antikorupční politika a opatření. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004813 - ANAL 038886 

MIKŠ, Martin 

Stížnosti před a po 1. lednu 2006 aneb počínající problémy.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 17, s. 10, 23 - 24, 1 obr.  

 Využívání stížností před 1.1.2006. Problémy, které v oblasti vyřizování stížností 
nastaly a nastat mohou. Právní prostředí v oblasti stížností na Slovensku. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004849 - ANAL 038905 

ZUKAL, Jiří 

Volný pohyb pracovníků: Přechodná období jsou zbytečná.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 15, s. 24 - 25, 1 obr., 1 tab.  

 Přechodné období pro volný pohyb pracovníků. Zpráva vyhodnocuje fungování a 
účinky přechodných období na volný pohyb pracovníků za první dva roky od 
rozšíření unie. Obsahuje statistickou analýzu, která potvrdila, že pohyb pracovníků 
mezi státy EU - 10 a EU - 15 byl velmi omezený a nedosáhl velikosti, která by v 
celkovém měřítku ovlivňovala trh práce unie. Podíl občanů v produktivním věku ve 
státech EU. Zkušenosti v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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TERORISMUS 

 
004779 - ANAL 039026 

KALVACH, Zdeněk 

Sebevražedné útoky.  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 4, s. 17 - 19.  

 Sebevražedné útoky jako strategická zbraň a jejich politický cíl. Definice 
sebevražedného teroristického útoku. Výhody sebevražedného útoku pro teroristickou 
organizaci. Motivace útočníků-sebevrahů. Plánování útoku a obrana proti němu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004704 - ANAL 035774 

KOKER, Louis de 

Money laundering control and suppression of financing of terrorism [Kontrola praní 
špinavých peněz a ztěžování financování terorismu].  

In: Journal of Financial Crime. - 13, 2006, č. 1, s. 26 - 50, 18 lit. 

 Vztah mezi bojem s praním špinavých peněz a bojem s financováním terorismu. 
Výzkum s cílem pochopit širší vztahy mezi bojem proti praní špinavých peněz a 
bojem s financováním terorismu zvlášť v zemích s rozvinutou šedou ekonomikou. 
Standardy identifikace klientů a jejich implementace. 

GBR - eng: PA: bš/2006 

 

004661 - ANAL 036976 

STERBLING, Anton - BURGHEIM, Joachim 

Internationaler Terrorismus und EU-Erweiterung : Auswirkumgen auf die subjektive 
Sicherheit : Teilergebnisse von Bürgerbefragungen [Mezinárodní terorismus a 
rozšíření EU. Důsledky pro subjektivní bezpečnost. Dílčí výsledky průzkumu 
veřejného mínění].  

In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 3, s. 160 - 166, 9 tab., lit. 4.  

 Z průzkumu vyplývá, že u německého obyvatelstva převládá poměrně vysoká míra 
znepokojení a strachu o osobní bezpečnost. Dvě třetiny dotázaných vidí v  
mezinárodním terorismu velké nebezpečí pro Německo. Velmi rozdílné jsou názory 
na rozšíření EU v roce 2004. Vyhodnocení výsledků. Důsledky pro současnou situaci 
v Německu a rovněž pro německou policii. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

 

 



 8

004660 - ANAL 038679 

ZELLEN, Barry 

The Bombs of Basra [Bomby v Basře].  

In: Intersec. - 16, 2006, č. 1, s. 10 - 14.  

 Pumové útoky v Iráku proti cizím a vládním vojskům a policii. Příklady z Basry a 
okolí. Výbušné nástrahy podél komunikací. Zvyšující se účinnost a technická úroveň 
těchto improvizovaných výbušných zařízení (IEDs). Podezření z podpory ze 
zahraničí, zejména z Íránu. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 
004655 - ANAL 038676 

Forensics Showcase [Ukázka nových výrobků pro kriminalistiku].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 3, s. 50 - 51, 6 obr.  

 Výběr z nových pomůcek pro kriminalistiku. Mezi 7 popisovanými produkty je např. 
software M-FISys pro údaje potřebné při identifikaci pomocí DNA, substrát DataDot 
pro zachycení 50 znaků k identifikaci případného pachatele pomocí DNA, snímač 
otisků prstů ACCUTRANS Spreader Tip. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

004727 - ANAL 036992 

GILLE, R.J. - RISSE, M. - KREUTZ, K. - WEILER, G. - VERHOFF, M.A. 

Zur Bedeutung des Leichenbegriffs für die Rechtsmedizin [Význam právního pojmu 
"mrtvé tělo" v soudním lékařství].  

In: Archiv für Kriminologie. - 217, 2006, č. 3 - 4, s. 81 - 91, 1 tab., lit. 14.  

 V německých zákonech dosud chybí přesná definice pojmu "mrtvé tělo". Stávající 
definice, týkající se mrtvých těl, ostatků, jakož i mrtvých novorozenců, mohou být 
rozděleny do čtyř kategorií, které však vykazují určitou variabilitu. Stanovení konečné 
definice je tedy stále úkolem lékařského výzkumu. 

BRD - ger: PA: jv/2006 
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004651 - ANAL 038673 

KANABLE, Rebecca 

Honest lies? : The impact of memory on criminal investigation [Nepravdy a vliv 
selhávání paměti na kriminální vyšetřování].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 3, s. 30 - 37.  

 Nepřesnosti ve výpovědích očitých svědků v důsledku skutečného selhávání jejich 
paměti. Zkušenosti vyšetřovatelů z výslechů. Identifikace při předvedení možných 
pachatelů.   

USA - eng: PA: bv/2006 

 

004687 - ANAL 038182 

KIEMANN, Gerhard 

Hoher Standard - unterschiedliche Dynamik : Trends bei Biometrie und RFID 
[Vysoký standard - rozdílná dynamika. Trendy biometrie a RFID (Radio-Frequency 
Identification)].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 28, 2006, č. 3, s. 40 - 41, 2 obr., 1 txt. 
příl.  

 Biometrie a RFID (radiofrekvenční identifikace) jsou dvě rozdílné technologie 
umožňující kontrolu vstupu a identifikac i uživatele. Rozdílnost použití obou 
technologií, jejich výhody, náklady na zavedení. Kombinace biometrie a RFID. 
Perspektivy vývoje jejich použití. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004654 - ANAL 038675 

LEMAY, Jan 

Evidence beneath your feet [Důkazy v otisku stop].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 3, s. 42 - 48, 5 obr.  

 Snímání otisků stop v nánosu prachu. Okolnosti vzniku stop podle prostředí. 
Způsoby a prostředky dokumentování otisků stop v prachu na místě činu. 
Elektrostatická metoda snímání prachových otisků (s využitím Path Finder a Mylar 
film).  

USA - eng: PA: bv/2006 
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004657 - ANAL 038677 

MERTENS, Jennifer 

The smoking gun [Střílející zbraň].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 3, s. 52 - 61, 3 obr.  

 Realita policejní a kriminalistické práce v porovnání s TV seriály apod. produkty 
médií. Ukázka náročnosti některých metod na základě praxe policejních 
vyšetřovatelů. Získávání specialistů. V USA jsou na více než 90 univerzitách 
programy soudních věd. Ke kriminalistickým znalostem porotců. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

004666 - ANAL 036979 

REILL, Christoph 

FotoFinder xpert und FotoFinder XtraScale : Systeme für digitale 

makro- und mikroskopische Fotografie mit angeschlossener Datenbank [Nové 
systémy FotoFinder xpert a FotoFinder XtraScale. Systémy pro makroskopickou a 
mikroskopickou fotografii s připojenou databankou].  

In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 3, s. 195 - 196, 2 obr.  

 Nový systém FotoFinder xpert umožňuje rychlejší, jasnější a efektivnější 
fotografování stop na místě činu. Vyšetřovatel má také usnadněnou práci se 
zpracováním, porovnáváním, měřením, vyhodnocením a archivací všech druhů stop. 
Další varianty systému. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

004662 - ANAL 036977 

RUSCH, Stephan - STADLER, Lena - HEUBROCK, Dietmar 

Ergebnisse der Bremer Stalking-Opfer-Studie : Leitlinien zum Umgang mit Opfern 
[Výsledky brémské studie obětí stalkingu. Zásady při jednání s oběťmi].  

In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 3, s. 171 - 176, 3 tab., lit. 16.  

 Brémský stalking-projekt byl u brémské policie zaveden 1.1.2001. Od té doby bylo 
registrováno a zpracováno 1009 případů stalkingu. Účelem projektu byla včasná 
registrace a zakročení proti pachateli. Základem je výpověď oběti, proto byla 
vypracována přesná pravidla pro jednání policistů s oběťmi stalkingu. Přehled 
výsledků brémského projektu. 

BRD - ger: PA: jv/2006 
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004663 - ANAL 036978 

STÖRZER, Hans Udo 

DNA-Identifizierungsmuster : Benachrichtigungs- und Hinweispflicht bei 
Umwidmung : Eine neue Aufgabe für das Bundeskriminalamt ? [Vzor identifikace 
DNA. Oznamovací povinnost při změně účelu. Nový úkol pro Spolkový kriminální 
úřad ?].  

In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 3, s. 184 - 185, lit. 23.  

 Zákon k novelizaci forenzní analýzy DNA platí od 1.11.2005. Ze zákona vyplývá 
povinnost informovat dotyčnou osobu o nových právních předpisech, týkajících se 
identifikace a databáze vzorků DNA. Rozbor situace z hlediska Spolkového 
kriminálního úřadu (BKA). Autor je pověřencem BKA pro ochranu dat. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

004738 - ANAL 038459 

STRAKA, Jiří 

Písmoznalectví - expertiza ručního písma jako významný důkaz v trestním i 
občanskoprávním řízení.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 4, s. 4 - 6.  

 Obor písmoznalectví a grafologie, nutnost striktního rozlišení. Jejich cíle a velká 
rozdílnost používaných metod. Expertiza ručního písma jako významný důkaz v 
trestním i občanskoprávním řízení. Z historie písmoznalectví. Problém nízké kvality 
srovnávacích vzorků, který může způsobit, že ne vždy lze stanovit jednoznačný závěr 
zkoumání. Tři stupně pravděpodobnosti pro závěr jak kladný, tak i záporný.  
Významné postavení Kriminalistického ústavu Praha.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004731 - ANAL 036993 

WIRTH, Ingo - STRAUCH, Hansjürg - SCHMELING, Andreas 

Über den Sehrt'schen Magentod - eine Literaturstudie [Gastrická smrt podle Sehrta. 
Přehled literatury].  

In: Archiv für Kriminologie. - 217, 2006, č. 3 - 4, s. 92 - 100, lit. 36.  

 Žaludeční neboli gastrická smrt ve vodě, jak ji popsal E.Sehrt v roce 1932, se 
vyskytuje zřídka a z různých příčin. Patogenní mechanismy je možno rozdělit do 
dvou skupin: 1) udušení vdechnutím žaludečních zvratků, 2) utonutí při překrvení 
během trávení. Diskuse o různých názorech na gastrickou smrt a metodách 
vyhodnocení posmrtných nálezů. 

BRD - ger: PA: jv/2006 
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004763 - ANAL 038462 

ZACHAR, Andrej 

Odhal'ovanie a objasňovanie vrážd.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 4, s. 15 - 21 .  

 Dokončení článku z TP č. 3/2006. Získávání informací jako nosná část práce 
operativních služeb policie v rámci OPČ. Tvorba operativně pátracích verzí, její fáze. 
Dělení operativně pátracích opatření na prvotní a následné. Jednotlivé úkony a 
opatření, která operativní služby policie vykonávají v rámci odhalování vražd 
nezávisle na trestním řízení. Objasňování trestných činů vražd realizované v rámci 
trestního řízení. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

ZBRANĚ A STŘELIVO 
 

004900 - ANAL 038465 

BERAN, Pavel 

Pistole Ultrastar M 205.  

In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 6, s. 20 - 22, obr.  

 Popis a technické údaje pistole Ultrastar M 205 s plastovým rámem, zavedené do 
sériové výroby v ráži 9 mm Luger. Přednosti a slabiny zbraně.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004736 - ANAL 038458 

KLOZÍK, Pavel 

Steyr M v novém kabátě.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 5, s. 26 - 29, foto.  

 V r. 2004 představila rakouská zbrojovka Steyr Mannlicher AG & Co. KG 
modernizovanou verzi poměrně úspěšné pistole Steyr M. Po prvních stručných 
informacích o nové pistoli autor přináší poznatky získané při vlastní střelecké 
zkoušce. Technické údaje. 

CZ - cze: PA: če/2006 
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004698 - ANAL 038454 

KNOTEK, Jiří 

Balistika Kongresová.  

In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 5, s. 58 - 61, foto.  

 Nahlédnutí do kuchyně odborníků z Odboru kriminalistické techniky a expertiz 
Policie ČR Správy hl. města Prahy v Kongresové ulici. Nutnost rozvoje vědy a 
techniky. Postup znalců v případě, je-li spáchán zločin pomocí střelné zbraně, kde 
prim hraje balistická expertiza. Ohledání místa činu, při jehož spáchání byla použita 
střelná zbraň. Další pracoviště a činnosti OKTE.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004903 - ANAL 038468 

KNOTEK, Jiří 

Beretta 90TWO : Zvláštní zbraň pro zvláštní úkoly.  

In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 6, s. 50 - 51, obr.  

 Popis, hodnocení a technické údaje nové samonabíjecí pistole Beretta 90two, která by 
se měla na našem trhu objevit do konce roku.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004898 - ANAL 038463 

KOMENDA, Jan - RYDLO, Martin - NOVÁK, Miroslav 

Účinky neletálních střel (2).  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 3, s. 26 - 27, obr.  

 2. pokračování článku, zabývajícího se účinky neletálních střel na člověka. Zranění, 
ke kterým může dojít při použití uvedených střel. Vertikální rozdělení lidského těla na 
3 sektory podle citlivosti a zranitelnosti jednotlivých částí těla. Regulace účinnosti 
střeliva proti člověku. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004683 - ANAL 036980 

KRUGER, Tobias 

Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen : Die unterschätzte Gefahr [Poplašné, 
víceúčelové a signální zbraně. Podceňované nebezpečí].  

In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 3, s. 191 - 194, 1 obr.  

 Výše uvedené zbraně bylo možno dříve získat i bez povolení. Novela zákona o držení 
zbraně zavádí nyní tzv. malý zbrojní průkaz. Rozdíly mezi malým a pravidelným 
zbrojním průkazem. Průzkumy ukázaly, že tyto druhy zbraní se musí registrovat 
stejným způsobem jako ostré zbraně, protože v jejich blízkosti může dojít k těžkým, 
až smrtelným úrazům.   BRD - ger: PA: jv/2006 
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004710 - ANAL 038683 

Not quite the end [Některé nedostatky neletálních zbraní].  

In: Intersec. - 16, 2006, č. 1, s. 50 - 54, 3 obr.  

 Rozšířené používání neletálních (méně než letálních) zbraní a prostředků v 
současnosti a z historie jejich zavádění. Rizika spojená s jejich použitím - trvalé 
následky na zdraví, výjimečně i usmrcení. Některá omezující pravidla pro jejich 
použití. Rizika pro i proti jejich použití policií. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

004899 - ANAL 038464 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Kanadská elita přichází : Para P18-9 9 mm Luger & Para LDA Limited _45 ACP.  

In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 6, s. 10 - 14, obr.  

 Popis a technické údaje modernizované pistole Para LDA Limited 45 ACP s vysokou 
kapacitou zásobníku. Popis a hodnocení pistole Para P18-9. Výsledky testu obou 
zbraní. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004723 - ANAL 038876 

SKRAMOUŠSKÝ, Jan - LIŠKA, Přemysl 

Kontrakt století.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, s. 26 - 27, 3 obr.  

 Charakteristika nové armádní pistole. Zavedení pistolové ráže státních policejních 
sborů v USA. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004902 - ANAL 038467 

Zásahová skupina SV-AGENCY.  

In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 6, s. 41, obr.  

 Soukromé zásahové skupiny patří k elitě mezi firmami zabývajícími se ochranou 
osob a majetku. Seznámení s jedničkou na českém trhu v tomto oboru podnikání - s 
firmou SV-AGENCY. Pult centralizované ochrany, jeho funkce. Výzbroj a výstroj 
zásahové skupiny SV-AGENCY. Popis průběhu skutečného zásahu. Ceny při 
připojení na PCO.  

CZ - cze: PA: če/2006 
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SPOLEČENSKÉ VĚDY 
 

004828 - ANAL 038901 

ANTOŠ, Svatopluk 

Internetové poradenství: Snadná realita?  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 130 - 134.  

 Etický kodex internetového poradenství pro linky důvěry. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004816 - ANAL 038889 

BAJER, Petr 

Systémová ochrana dětí musí být především záležitostí státních institucí.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 15 - 18, 1 obr.  

 Středisko náhradní rodinné péče (NRP). Náplň činnosti střediska. Koalice "Děti patří 
do rodiny". Východiska a cíle Koalice. Projekty a opatření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004823 - ANAL 038896 

BÁRTLOVÁ, Sylva 

Příspěvek T. Parsonse k rozvoji sociologie medicíny a zdravotnictví.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 93 - 100, lit. 11 

 Sociálně kontrolní funkce medicíny. Role lékaře. Role nemocného. Sociologické 
pojetí nemoci. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004669 - ANAL 038165 

CHALOUPKOVÁ, Jana - ŠALAMOUNOVÁ, Petra 

Postoje k imigrantům a dopadům migrace v evropských zemích.  

In: Sociologický časopis. - 42, 2006, č. 1, s. 57 - 80, lit. s. 76 - 80, příl., 5 tab., 1 graf.  

 Vývoj a současný stav stav migrace v Evropě. Postoje obyvatel dvaceti evropských 
států k problematice migrace a vnímání dopadů migrace na země, do nichž migranti 
směřují. Hodnocení sociálních, kulturních a ekonomických dopadů imigrace na 
hostitelskou zemi. Postoje obyvatel evropských států k formám integrace imigrantů 
do své země. Souvislost mezi postoji k migraci obyvatel jednotlivých evropských 
států a zkušeností dané země s imigrací a její celkovou ekonomickou situací. 
Používané informační zdroje výzkumu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004819 - ANAL 038892 

HOLDA, Dalibor - MATOUŠEK, Oldřich - CHMELAŘ, Tomáš 

Vzdělávací potřeby pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 52 - 63, 7 tab., lit. 2.  

 Výsledky průzkumu vzdělávacích potřeb provedeného u pracovníků oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí v celé ČR. Výsledky ukázaly některé významné aspekty 
pracovní spokojenosti této cílové skupiny a pomohly profilovat kurs celoživotního 
vzdělání, který poskytuje sociálním pracovníkům z praxe katedra sociální práce 
FFUK Praha. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004822 - ANAL 038895 

KULHAVÝ, Václav 

Posílení sociálně vyloučených: Sociální práce s komunitou.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 81 - 92, 2 tab., lit. 26.  

 Popis tří "malých" paradigmat posilování (empowerment) vyloučených skupin 
(komunit) v sociální práci. Jednak je to tzv. tradiční, technicistní přístup, který 
spatřuje význam posílení v začlenění všech lidí zpět do účasti na společenském a 
ekonomickém životě. Dále jsou to reflektující a radikální směry, které tvoří 
ideologickou opozici, resp. ideové doplnění prvního tradičního přístupu. Rysy 
jednotlivých přístupů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004829 - ANAL 038902 

LÁSKOVÁ, Andrea - LÁSKA, Radek 

Etický kodex internetového poradenství - nároky kladené na pracoviště 

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 135 - 139.  

 Nároky kladené na pracoviště, které přijme etický kodex internetového poradenství. 
Nejdůležitější body, které vyplývají z přijetí etického kodexu internetové poradny. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004671 - ANAL 038167 

MARADA, Radim 

Sociologie jako krizová disciplína.  

In: Sociologický časopis. - 42, 2006, č. 1, s. 211 - 216.  

Rec. na : Dějiny klasické sociologie [monografie] / Jan Keller. - Praha : Sociologické 
nakladatelství, 2004. - 529 s. 

 Vývoj klasické sociologie ve zřetelně vymezeném kontextu historického vzniku a 
vývoje moderních společností. Periodizace vývoje, hlavní představitelé klasické 
sociologie. Modernita a její pojetí. Sociální defekty modernity. Kritika společnosti sítí 
a jejích sociálně patologických důsledků. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004824 - ANAL 038897 

MATULAYOVÁ, Tatiana - MATULAYOVÁ, Nataša 

Školská sociálna práca - potreba a perspektívy.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 101 - 108, 1 tab., lit. 8.  

 Význam školní sociální práce, která má svoje nenahraditelné místo v moderním 
školském systému. Nárůst vážných sociálních problémů rodin žáků, negativní vlivy 
moderní společnosti i současné politicko - ekonomické situace na Slovensku. 
Realizování školní sociální práce v USA. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2006 

 

004672 - ANAL 038168 

MUSIL, Jiří 

Poznámky ke Kellerovu pojetí moderní společnosti a modernity.  

In: Sociologický časopis. - 42, 2006, č. 1, s. 217 - 220.  

Rec. na : Dějiny klasické sociologie [monografie] / Jan Keller. - Praha : Sociologické 
nakladatelství, 2004. - 529 s. 

 Autor recenze se zaměřuje na Kellerovo pojetí modernity a procesů modernizace. 
Periody západní modernity: omezená liberální modernita, organizovaná modernita, 
společnost sítí. Krize modernity. Některé kritické výhrady ke Kellerovu pojetí. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004732 - ANAL 038188 

NOHEJL, Marek 

Diskursivní etika jako příspěvek k interpretaci pojmu jednání.  

In: Filosofický časopis. - 54, 2006, č. 1, s. 47 - 60.  

 Diskursivní etika je etikou deontologickou a řadí se k morálním teoriím 
ospravedlňujícím jednání na základě platných norem. Závaznost morální normy a 
možnost jejího zdůvodnění je kladena nad účel jednání. Člověk jako racionální bytost 
schopná rozhodovat a vstupovat s určitým postojem do diskursů. Závislost teorie 
jednání na řeči, komunikaci a argumentaci. Argumentace jako klíčový předpoklad 
možnosti dosažení konsensu v otázkách morálních norem a norem jednání. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004825 - ANAL 038898 

OPATRNÝ, Michal 

Charita - místo pro lidský život. Empirická studie na příkladu religiozity zaměstnanců 
Diecézní charity Plzeň.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 109 - 117, lit. 26.  

Plzeň  Významným poskytovatelem zdravotně - sociálních služeb v Evropě je 
Charita, organizace zřízená katolickou církví. Empirický výzkum provedený na 
podzim roku 2004 v Diecézní charitě Plzeň ukázal, že poslání konfesních  
humanitárních organizací se nemusí omezovat jen na poskytování kvalitních 
zdravotních a sociálních služeb, ale je možné je spatřovat i v otevřenosti těchto 
organizací vůči všem lidem, kteří chtějí žít solidárně. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004820 - ANAL 038893 

SCHAVEL, Milan - DREXLEROVÁ, Barbora 

Niekoľko poznámok k sociálnemu poradenstvu v oblasti náhradnej rodinnej 
starostlivosti.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 64 - 70, 2 grafy, lit. 5.  

 Proces osvojení dítěte a jeho umístění v náhradní rodinné péči je velmi složitý proces 
nejen z hlediska administrativní a legislativní stránky, ale hlavně z hlediska přípravy 
náhradních rodičů, samotného dítěte, ale i z hlediska vytváření optimálních vztahů v 
náhradní rodině. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2006 
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004761 - ANAL 039010 

ŠPAČEK, Miroslav 

Procesní management a úskalí jeho implementace.  

In: Moderní řízení. - 41, 2006, č. 4, s. 34 - 36, 2 schémata.  

 Procesní management je moderní organizační řídící systém, který vnáší do systému 
řízení organizace nové pohledy a nároky na profesní a sociální vazby, vnímá firemní 
procesy jako ucelené soubory vzájemně navazujících aktivit. Principy a   
charakteristika procesního managementu. Procesně orientovaný podnik a jeho 
odlišnost od funkcionálně-procesního podniku. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004670 - ANAL 038166 

TOMÁŠEK, Marcel 

Singels a jejich vztahy : Kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce 
v České republice.  

In: Sociologický časopis. - 42, 2006, č. 1, s. 81 - 105, lit. 102 - 105.  

 Měnící se charakter partnerských vztahů a výzkum situace v ČR. Metodologie 
výzkumu a jeho organizace. Materiální bariéry, tlak na pracovní uplatnění a kariérní 
růst. Subkultura tzv. singles, t.j. samostatně žijících nesezdaných jedinců a jejich 
partnerské vztahy. Chápání změn a kulturní bariéry. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004668 - ANAL 038164 

VLACHOVÁ, Klára - LEBEDA, Tomáš 

Aktivní občanství a spokojenost s demokracií v Evropě.  

In: Sociologický časopis. - 42, 2006, č. 1, s. 11 - 34, lit. A internet. zdroje s. 32 - 33, 6 
tab., 2 grafy, 1 příl.  

 Výzkumy míry účasti občanů na politice. Teorie politické participace: teorie elitní 
demokracie, teorie racionálního výběru, teorie participační demokracie. Formy 
politické participace. Politická participace v západní Evropě a v Evropě střední a 
východní. Formy politické participace v demokratických zemích a jejich výzkum. 
Mikroanalýza politické participace a jejích faktorů. Makroanalýza politické 
participace a jejích klíčových faktorů, které ovlivňují rozdílnou míru politické 
participace mezi jednotlivými zeměmi. Politická participace a spokojenost s 
demokracií. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004818 - ANAL 038891 

VRTBOVSKÁ, Petra 

Moderní pojetí sociální práce s rodinami a dětmi v obtížné rodinné situaci.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 37 - 45, 1 obr., 3 tab.  

 Vyhodnocení případu dítěte v obtížné rodinné situaci. Odpovědnost za vyhodnocení 
případu a úloha sociálního pracovníka OSPOD. Důležité momenty při vyhodnocování 
případu dítěte v obtížné rodinné situaci. Rámec a metody vyhodnocování. Základní 
okruhy vyhodnocení případu dítěte v obtížné rodinné situaci. Přehled 
vyhodnocovaných oblastí. Zpráva o vyhodnocení dítěte. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004826 - ANAL 038899 

ZAPLETALOVÁ, Kateřina 

Příčiny bezdomovectví.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 119 - 124, lit. 6 

 Problematika bezdomovectví. Bezdomovectví a koncept strukturálních a 
individuálních příčin. Pojetí výzkumu. Okolnosti výzkumu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004831 - ANAL 038904 

ZOUBKOVÁ, Petra 

Interkulturní psychologie.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 143 - 144.  

Rec. na : Interkulturní psychologie [Monografie] / Ivana Zoubková. - Praha, 2004. 

 Kniha předkládá ucelený přehled o dynamicky se rozvíjející interkulturní 
psychologii, systematicky formované teorie o psychologických aspektech jevů a 
procesů interkulturní povahy. Kniha je rozdělena do tří celků: Teoretické základy, 
výzkumné pole a aplikace interkulturní psychologie. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA 
 

004918 - ANAL 038956 

Aby to byl svátek fotbalu.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 5, s. 12 - 13, 2 obr.  

 Bezpečnost na stadionech. Prodej vstupenek na Mistrovství světa v kopané v 
Německu. Organizační příprava Eura 2008 v Rakousku a Švýcarsku. Bezpečnost při 
masových událostech. Prevence a programy bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004809 - ANAL 038882 

BÍLEK, Martin 

Problematika detekce korupčních situací a vnímání jejich závažnosti.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, s. 19, 2 grafy.  

 Pokračování z č. 3/2006. Hodnocení závažnosti jednotlivých banálních korupčních 
situací. Nejvíce je schopnost detekce korupčního podtextu oslabena za situace, kdy se 
policista účastní společenských akcí přesahujících rámec služební činnosti, kde 
policista zdarma využívá nabízených služeb (např. rauty, bezplatný vstup na sportovní 
utkání, zábavné pořady). Predikovaná míra vnímání závažnosti tvrdé korupce. 
Korupční situace v kategorii spíše sofistikované korupce. Výsledky výzkumu. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004921 - ANAL 038959 

BÍLEK, Martin 

Hranice profesní soudržnosti a korupční komplicity.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 5, s. 19.  

 Pokračování z minulého čísla. Míra korupční komplicity. Korupční benevolence. 
Etický kodex Policie ČR. Dvě základní kategorie korupčního jednání. Případy banální 
korupce. Výsledky výzkumu. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004789 - ANAL 039030 

CHMELÍK, Jan 

Úvod ke studiu hospodářské kriminality.  

In: Karlovarská právní revue. - 1, 2005, č. 1, s. 44 - 55.  

 Podrobná informace o chystané stejnojmenné publikaci. Problematika definování a 
vymezení hospodářské kriminality, jejího vztahu ke kriminalitě finanční, 
organizované a ziskům z trestné činnosti. Vymezení trestných činů spadajících do 
oblasti hospodářské kriminality. Pojetí hospodářské kriminality z hlediska justiční a 
policejní statistiky a podle odborníků z řad právníků a policistů. Ekonomická 
kriminalita a její definování. Trestní odpovědnost právnických osob. Odhalování a 
postihování finanční kriminality, problematika policejní provokace. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004702 - ANAL 035772 

CLARKE, Ronald V. 

Technology, Criminology and Crime Science [Technologie, kriminologie 

a kriminální věda].  

In: European Journal on Criminal Police and Research. - 10, 2004, č.1, s. 55 - 63, 1 
tab., 19 lit.  

 Vývoj v oblasti technologií změnil kriminální prostředí. Kriminologie by měla na 
tyto nové trendy reagovat změnou svého poslání, teorií i metodologií. Toto zvýší 
efektivitu i kariérní možnosti kriminologů. Pokud kriminologie nezareaguje bude 
překonána kriminální vědou a možná zanikne. 

NL - eng: PA: bš/2006 

 

004673 - ANAL 038169 

EHNERTOVÁ, Eva 

Ženská delikvence.  

In: Sociologický časopis. - 42, 2006, (č. 1), s. 229 - 232.  

Rec. na : Ženská delikvence [monografie] : Teoreticko-empirická studie k problému 
právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen / Martina Urbanová. - 
Brno : Masarykova univerzita, 2004. - 247 s, Miloš Večeřa a kol.. 

 Kritická informace o zaměření a cílech publikace, úrovni zpracování empirické studie 
a teoretického uchopení celého problému ženské delikvence, která je podle autorů 
patologickým jevem. Recenze konstatuje, že daná publikace konzervuje určité vžité 
předsudky a mýty a nepřispívá k objasnění problému. Upozorňuje na daleko 
kvalitnější práce ve sborníku Ženská delikvence jako sociální jev (Brno, MU 2004). 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004810 - ANAL 038883 

GJURIČOVÁ, Jitka 

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality do roku 2007.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, příloha.  

 Program MV ČR z oblasti prevence kriminality do roku 2007. Cíle rezortního 
programu. Priority rezortního programu. Prevence kriminality na místní úrovni. 
Community policing. Úloha PČR v programu Partnerství. Program Bezpečná lokalita. 
Prevence kriminality dětí a mládeže. Prevence v silničním provozu. Preventivní 
činnost Policie ČR. Financování preventivních aktivit. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004870 - ANAL 038924 

GJURIČOVÁ, Jitka 

Program prevence kriminality.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 2, s. 32 - 34, 6 tab.  

 Dotace na preventivní programy kriminality. Hlavní cíl preventivních programů na 
místní úrovni. Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil poskytnutí dotace 
na 199 projektů obcí, měst a krajů v celkové výši 69.286 000 Kč. Přehled a popis 
projektů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

002783 - ANAL 036384 

GREEN, Penny 

Disaster by Design: Corruption, Construction and Catastrophe [Plánovaná pohroma - 
korupce, výstavba a katastrofa].  

In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, č. 4, s. 528 - 546, lit. 41.  

 Tragické následky přírodních katastrof jako častý přímý důsledek chybných 
politických a ekonomických rozhodnutí státu. Obecně a příklad tragických následků 
zemětřesení v severozápadním Turecku v r. 1999 na pozadí selhávání funkcí státu. 
Mj. ke kvalitě výstavby v zemětřesením ohrožovaných oblastech, korupci a 
mafiánským praktikám. Postoje ústřední vlády. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

004839 - ANAL 039045 

HABARTA, Petr 

K protikorupční úmluvě OECD.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 4, s. 17 - 24.  

 Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 
podnikatelských transakcích (21.11.1997,platnost pd 15.2.1999) byla sjednána v 
rámci OECD, ale počítala od počátku s účastí i nečlenských států. Od hmotně 
trestněprávních mezinárodních smluv se liší omezeným rozsahem kriminalizovaného 
jednání. Výklad článků 1 - 12 Úmluvy. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004905 - ANAL 038709 

HANOUSEK, Jan - PALDA, Filip 

Předem odsouzeno k neúspěchu: měření šedé ekonomiky tranzitivních 

zemí pomocí makroekonomických metod.  

In: Politická ekonomie. - 54, 2006, č. 2, s. 190 - 203, 9 tab., lit. 12.  

 Metody měření šedé ekonomiky. Ke studii Schneidera a Enste z r. 2000 a příručce 
OECD z r. 2002. Podrobně k principu a nedostatkům 2 hlavních metod - medody 
měření spotřeby elektrické energie a metody podílu oběživa a poptávky po oběživu. 
Příklady odhadů šedé ekonomiky v zemích Visegrádu. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004725 - ANAL 036990 

KNECHT, Thomas 

Wirtschaftsdeliquenten - eine homogene Täterpopulation ? : Betrachtungen über 
typische und atypische "Weisskragenkriminelle" [Delikventi v hospodářské 
kriminalitě - homogenní populace pachatelů? Úvahy o typické a netypické kriminalitě 
"bílých límečků"].  

In: Archiv für Kriminologie. - 217, 2006, č. 3 - 4, s. 65 - 73, lit. 19.  

 Osobnostní struktura pachatelů hospodářské kriminality byla dosud málo popsána, v 
klasické psychologii dokonce často popírána. Tato struktura však není stejnorodá, což 
je zde doloženo atypickým příkladem hospodářské kriminality. Tzv.machiavelská 
inteligence je často příčinou strmého vzestupu kariéry těchto pachatelů. Nově 
definované psychopatické koncepty (podle R.D.Hare) vysvětlují morálně-etické 
selhání při spáchání trestných činů. Závěrečné poznámky. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

004794 - ANAL 039035 

Konference na téma praní špinavých peněz a korupce.  

In: Karlovarská právní revue. - 1, 2005, č. 2, s. 88 - 100.  

Akce: Prevence praní špinavých peněz a korupce [mezinárodní konference]. Karlovy 
Vary (ČR), 22.01.2005. Vysoká škola Karlovy Vary (VŠKV) Karlovy Vary (ČR).  

 Prevence praní špinavých peněz v EU, směrnice a opatření Rady EU a Evropského 
parlamentu o prevenci užití finančního systému za účelem legalizace zisků z trestné 
činnosti. Slovinská úprava prevence legalizace zisků z trestné činnosti a její shoda s 
Konvencí a Směrnicemi EU. Korupce, kriminologická data o korupci. Potírání 
korupce a prevence v rámci EU a ve Slovinsku. Antikorupční agenda EU. Proces 
sbližování Slovinska s EU a jeho antikorupční politika a opatření. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004845 - ANAL 039051 

KOTULAN, Petr - ROZUM, Jan 

Trestný čin loupeže v Praze.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, duben, s. 30 - 38 

Praha  Trestný čin loupeže a jeho společenská nebezpečnost. Poznatky z domácích i 
zahraničních výzkumů k problematice loupeží (strach z viktimizace, typologie loupeží 
a jejich pachatelů). Závěry a shrnutí ze statistických údajů: policejní statistiky, justiční 
statistiky. Analýza speciálních statistických údajů, které poskytla policie k loupežím 
na území Prahy. Shrnutí z analýzy trestních spisů: okolnosti loupežných útoků, 
způsob provedení loupežného útoku, kořist, poznatky o pachatelích, poznatky o 
obětech. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004724 - ANAL 038877 

KUČEROVÁ, Sylvie 

Děti - profesionálové.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, s. 12 - 13, 2 obr.  

 Případ zneužívání dvou chlapců, které vyháněli rodiče z domova krást v hromadné 
dopravě, v obchodech v Německu. Vyšetřování německé policie, která přes mobil 
zjistila rodiče. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004917 - ANAL 038955 

KUČEROVÁ, Sylvie 

Nizozemsko zpřísňuje.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 5, s. 10 - 11.  

 Potírání kriminality v Nizozemsku. Fenomény jako prostituce a cofeeshops (drogy) 
na sebe nabalují další kriminální či pololegální aktivity. Je proto třeba důsledněji 
vynucovat dodržování určitých pravidel nutných například pro získání licence 
k provozování prostituce či cofeeshops. Pro specifické druhy pachatelů budou 
vytvořeny specifické přístupy. Po propuštění budou více a déle sledováni kurátory. 
Do boje proti kriminalitě je třeba zapojit všechny složky společnosti, včetně 
nevládního neziskového sektoru i soukromých firem, jejichž aktivity se vztahují k této 
oblasti (výzkumné ústavy, pojišťovny ...). Využití nejnovějších poznatků vědy a 
techniky. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004700 - ANAL 035770 

LENHARDT, Alfonso E. - MIGNONE, Mara 

The Economics of Prevention : Reducing Costs and Crime [Ekonomika prevence. 
Snižování nákladů a kriminality].  

In: Police Chief. - 73, 2006, č. 7, s. 23 - 27, 1 obr., lit. 12.  

 Přehled všech ekonomických a finančních ztrát, které vznikají následkem kriminality. 
Podle posledních výzkumů stojí kriminalita v USA bilión dolarů denně, 428 biliónů 
dolarů ročně. Prevence kriminality je proto účelná investice, která se v každém 
případě vyplatí. Současná strategie v prevenci kriminality. Využívání dobrovolníků z 
řad občanů. Soudnictví a trestní politika. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

004717 - ANAL 038870 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

Organizovaný zločin.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, s. 6 - 7, 1 obr.  

 Rozhovor s ředitelem odboru bezpečnostní politiky MV ČR na téma organizovaný 
zločin. Byly zpracovány analytické dokumenty, které popisují situaci, hodnotí ji z 
pohledu země, která je součástí Evropy. ČR je vystavena tlaku organizovaného 
zločinu zejména z Východu a z balkánských států. Legislativní návrhy (např. Institut 
korunního svědka). Další změny se týkají oblasti, kterou také organizovaný zločin 
zajímá, a to je obchod se zbraněmi a vojenským materiálem. Mezinárodní spolupráce. 
Problematika policejní práce s etnickými menšinami. Extremismus, terorismus. 
Preventivní policejní činnost. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004782 - ANAL 038690 

MILLER, Christa 

Cyber stalking & bullying [Počítačové slídění, obtěžování a zastrašování].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 4, s. 18 - 25.  

 Nebezpečnost a kriminální povaha stalkingu a jeho další formy bullyingu, 
provozovaných ve stále větším rozsahu po počítačových sítích. K dokumentaci 
amerického ministerstva spravedlnosti DOJ z roku 1999 k připravenosti policie na 
potírání stalkingu. Příprava specialistů a příslušníků policie na potírání těchto forem 
počítačové kriminality po internetu. Zainteresované organizace v USA (NCVC, ISP, 
ICAC, WiredSafety.org, Cybers Angels). Příprava speciální policejní služby PLU. 

USA - eng: PA: bv/2006 
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004832 - ANAL 038691 

MILLER, Christa 

Cyber harassment [Obtěžování v počítačových sítích].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 4, s. 26 - 30.  

 Obtěžování po počítačových sítích, formy stalkingu a bullyingu a praxe provozování 
těchto forem obtěžování. Relativní anonymita pachatelů a technologické možnosti 
jejich identifikace. Organizace pro potírání obtěžování v počítačových sítích, zejména 
po internetu.  

USA - eng: PA: bv/2006 

 

004781 - ANAL 038689 

MILLS-SENN, Pamela 

Hidden messages = Cyber Crimes Section [Skrytá poselství a počítačová kriminalita]. 

 In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 4, s. 8 - 16, 3 obr.  

 K technologii a organizaci podchycování a vyšetřování počítačové kriminality v 
sítích a software počítačů policejními specialisty v USA a v Kanadě. Technické 
prostředky a metody práce, spolupracující agentury a organizace. Příklady z praxe, 
potírání pornografie a kriminality na dětech. Používané systémy a nástroje šetření 
(CETS, FTK). 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

004848 - ANAL 038701 

MOORE, Marianne 

Should Young People Involved in the Sex Industry be Seen as Victims? [Má se na 
mladé osoby živící se sexem pohlížet jako na oběti?].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 1, s. 77 - 83, 3 obr., lit. 15.  

 Problematika obchodování mladistvých a dětí se sexem, legislativy, a kvalifikování 
těchto osob jako oběti. Kontext sociálního postavení mladých lidí a možností řádného 
zaměstnání, legislativy a prohlašování se za oběti sexuálního zneužívání. 
Trojúhelníková schéma prostituce, zneužívání dětí, důsledků. Diskuze k filosofii, 
státní legislativě a skutečnostem problému. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

004867 - ANAL 038921 

Nevraždíme, ale hrozně čachrujeme.  

In: Týden. - 13, 2006, č. 17, s. 24 - 25, 1 graf, 1 obr., 1 tab.  

 Přehled kriminality za rok 2004 - 2005. Vývoj počtu trestných činů (1997 - 2005). 
Objasněnost trestných činů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004807 - ANAL 038880 

NOVÁKOVÁ, Radvana 

Hráz kriminalitě.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, s. 16 - 17, 4 obr.  

Šumperk  Policejní strategie v oblasti předcházení trestné činnosti v okrese Šumperk. 
Hlavní cíle prevence kriminality v roce 2006. Předmětem zájmu community policing 
jsou příčiny, které kriminalitu způsobují, vzniklé škody a potenciální hrozby. 
Základní body programu prevence kriminality OŘ PČR Šumperk. Další programy 
prevence.  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004768 - ANAL 039015 

NOVÁK, Jiří - ŠANDEROVÁ, Renata 

Preventivní kampaň s problematikou trestných činů proti měně ve 

Východočeském kraji.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, březen, s. 30 - 32.  

 Nárůst trestné činnosti proti měně (padělání či pozměňování peněz), jejímiž pachateli 
jsou mladiství. Motivace této trestné činnosti, trestnost padělání a pozměňování   
peněz, preventivní program. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004911 - ANAL 038709 

PARKES, Debra - PATE, Kim 

Time for Accountability: Effective Oversight of Women's Prisons [Nastal čas pro 
odpovědný a účinný dohled nad ženskými věznicemi].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 48, 2006, č. 2, s. 251 - 
285, lit. 52.  

 Ke stavu kanadských věznic a vyšetřování stížností na porušování práv v ženských 
věznicích. Ze zprávy Kanadské komise pro lidská práva CHCR. Platná legislativa, 
mezinárodní závazky, předpisy vězeňské služby. Organizace k ochraně práv 
vězněných žen (TFFSW, CAESF). Doporučení a kritéria pro účinný kontrolní a 
dozorovací systém dodržování zákonnosti a lidských práv v ženských věznicích. 
Řešení stížností a případů porušování práv. 

CA - eng/fre: PA: bv/2006 
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004767 - ANAL 039014 

POCHOBRADSKÁ, Radka 

Programy prevence kriminality : Město Chrudim.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, březen, s. 18 - 25.  

 Program prevence kriminality na místní úrovni je v Chrudimi realizován od roku 
2002. Seznámení s hlavními projekty prevence kriminality, doprovodnými programy 
a jednorázovými akcemi.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004791 - ANAL 039032 

PORADA, Viktor 

Kriminalita v digitálním prostředí a trendy aktuálních hrozeb.  

In: Karlovarská právní revue. - 1, 2005, č. 2, s. 12 - 29, 5 obr., 3 tab., lit. 10.  

 Charakteristika vývoje a specifik počítačové kriminality v ČR z pohledu práce 
orgánů činných v trestním řízení. Základní historická období rozvoje trestné činnosti v 
digitálním prostředí od 80. let minulého století. Vývoj trestné činnosti spojené s 
informačními a komunikačními technologiemi v jednotlivých obdobích, její dopady a 
rizika, pachatelé a jejich motivace, druhy trestné činnosti, ochranná opatření. 
Bezpečnostní hrozby jako důsledek internetu a propojování sítí. Nástin vývoje 
výpočetních a komunikačních technologií v nejbližším období a prognóza dalšího 
možného rozvoje trestné činnosti v této specifické oblasti. Požadavky kladené na 
bezpečnostní služby a specializovaná expertní pracoviště. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004919 - ANAL 038957 

RADITSCH, Ferdinand 

Systém včasné intervence - Smysl a účel.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 5, s. 16, 1 obr.  

 V přístupu k delikvenci dětí a mládeže fungují dva modely: Justiční a sociálně - 
opatrovnický. Projekt "Systém včasné intervence" (SVI). Dva pilíře projektu. 
Metodika SVI. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004843 - ANAL 039049 

RAPANT, Jaroslav 

Programy prevence kriminality - město Písek.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, duben, s. 15 - 19 

 Vytváření preventivních projektů a opatření na snížení působení sociálně 
patologických jevů. Priority a cíle preventivních programů. Charakteristika vybraných 
projektů. Spolupráce MÚ Písek, Policie ČR a městské policie. Strategie a programy 
protidrogové prevence. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004841 - ANAL 039047 

ROHANOVÁ, Lenka 

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České 
republiky v roce 2005.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, duben, s. 1 - 4.  

 Stručný přehled vývoje kriminality a vývoje oblastí souvisejících s vnitřní 
bezpečností, informace o aktivitách ústředních orgánů státní správy, o vytvářených 
strategiích a opatřeních legislativní i nelegislativní povahy, definování východiska 
politiky vlády v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004868 - ANAL 038922 

ROHANOVÁ, Lenka 

Informace o zjištěné trestné činnosti.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 2, s. 2 - 3, 1 tab.  

 Srovnání vývoje trestné činnosti za rok 2004 a 2005. Teritoriální rozdíly. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004726 - ANAL 036991 

RUPP, Wolf-Rüdiger - FALLER-MARQUARDT, Maria - HENKE, Peter 

Häuslicher Unfall oder Kindesmisshandlung ? [Domácí nehoda nebo týrání dítěte ?] 
In: Archiv für Kriminologie. - 217, 2006, č. 3 - 4, s. 74 - 80, 4 obr., lit. 6.  

 Holčička, stáří 3 roky a 9 měsíců, se schovala v automatické ždímačce a zavřením 
dveří uvedla do chodu rotační buben. Utrpěla několik krevních výronů, zvláště na 
zádech a předloktí, a popáleniny druhého stupně na nechráněných částech těla. 
Původní podezření na fyzické týrání dítěte nemohlo být potvrzeno. Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2006 
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004682 - ANAL 038178 

RYSKOVÁ, Světlana 

Podvody s nemocenskou.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 14, s. 78, 1 schéma.  

 Na vysoké nemocnosti v ČR se podílejí i fiktivní neschopenky. Zneužívání 
nemocenských dávek zaměstnanci i zaměstnavateli. Projekt Nemocenská jako 
základní program prevence podvodů s nemocenskou. Zjištění příčin nemocnosti, 
snížení ztrát z pracovní neschopnosti a z dalších doprovodných podvodů, identifikace 
rizikových lékařů i zaměstnanců, identifikace podvodníků, systém represivních 
opatření. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004835 - ANAL 038700 

SANGER, Janine 

Electronic Curfew Orders and Juvenile Offenders [Elektronicky kontrolovaný zákaz 
vycházení mladistvých pachatelů].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 1, s. 29 - 41, lit. 18.  

 Zavedení elektronické registrace pohybu mladistvých pachatelů v rámci nové trestní 
politiky k mladistvým recidivistům v USA a Velké Británii. Analýza výsledků 
průzkumu a názorů na preventivní funkci těchto trestů a odrazení dalších pachatelů.  

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

004833 - ANAL 038698 

SCHEFFLER, Scott 

The angels of cyber space [Počítačoví andělé].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 4, s. 32 - 34.  

 K činnosti speciální australské jednotky pro odhalování a potírání počítačové 
kriminality CCU, založené v r. 1995 a zaměřené především na pomoc obětem trestné 
činnosti páchané po internetu apod. počítačových systémech. Z činnosti CCU, rozsah 
služeb a pomoci obětem a lidem v problémových situacích. Spolupracující organizace 
a kontakty ve světě. Adresa pro případnou spolupráci policií a další informace. 

USA - eng: PA: bv/2006 
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004706 - ANAL 036984 

SULLIVAN, Christopher J. - MAC GLOIN, Jean Marie - PRATT, Travis C. - 
PIQUERO, Alex R. 

Rethinking the "norm" of offender generality : investigating specialization in the 
short-term [Pachatel, jeho "norma" univerzálnosti a krátkodobá specializace znovu 
předmětem zkoumání].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 44, 2006, č. 1, s. 199 - 234, 6 tab., 1 
graf, lit. 79.  

 Přehled dosavadní literatury, která se zaměřila na univerzálnost pachatelů v 
protikladu k jejich specializaci na určitý druh trestných činů. Dřívější metodika 
zkoumání v porovnání se současnou metodikou. Životní události a další faktory, které 
spoluurčují pachatelovu specializaci, respektive jeho všestrannost. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

004771 - ANAL 039018 

WEBER, Roman G. 

Spionage und Sabotage : Stromversorger im Fokus von Wirtschaftskriminellen 
[Špináž a sabotáž. Zásobování proudem v ohnisku zájmu hospodářských zločinců]. 

 In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 28, 2006, č. 4, s. 34 - 36.  

 Analýza hospodářské kriminality v Evropě ukázala, že její pachatelé jednají ze tří 
motivů: 1. Získání informací o jednotlivých finančních zájmech a předání těchto 
informací zájemcům. 2. Prostřednictvím sabotážních akcí narušit integritu podniku. 3. 
Manipulací zařízením ohrozit vážnost podniku a narušit důvěru zákazníka. Způsoby 
používané v hospodářské kriminalitě – nelegální získávání informací např. 
odposlechem, sabotážní akce. Rizikové oblasti hospodářské kriminality. Zásobování 
energií se stává častým cílem hospodářské kriminality. Specifika hospodářské 
kriminality v energetice. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004720 - ANAL 038873 

ZETKOVÁ, Pavla 

Práce s pachateli pohlavního zneužívání dětí.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, s. 9.  

 V prostorách SPŠ MV v Praze se uskutečnilo pokračování semináře věnované práci s 
pachateli pohlavního zneužívání dětí. Své zkušenosti předával psycholog z Velké 
Británie. Shrnutí poznatků z roku 2005. Britský přístup k výslechu pachatele tohoto 
závažného typu trestné činnosti. Prezentaci po oba dny doprovázely  
"videodokumenty", který svým obsahem podporovaly předkládané informace. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004808 - ANAL 038881 

ZETKOVÁ, Pavla 

Konference Best Practice v Londýně.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, s. 18.  

Akce: Nejlepší zkušenosti [Konference]. Londýn (VELKÁ BRITÁNIE) 

 Koncem roku 2005 se v Londýně uskutečnila konference "Nejlepší zkušenosti". 
Hlavní téma konference. Cena prevence kriminality. Soutěžilo deset projektů včetně 
českého. Utrechtský projekt "Uchopení problému bezpečnosti a kvality života" v 
Hoog Catharijne a Station District - kombinace prevence, péče a represe. Projekt 
"Městská policie dětem" v ČR. Další příspěvky. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004866 - ANAL 038920 

ZUKAL, Jiří 

Ženy v Evropské unii.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 16, s. 24 - 25, 3 obr., 1 tab.  

 Zdraví žen v Evropě - fakta a čísla za EU. Studii vypracoval Evropský institut pro 
zdraví žen (EIWH), nevládní organizace založená v roce 1996 se sídlem v Dublinu. 
Hlavním úkolem Institutu je prosadit zlepšování zdraví žen mezi priority EU a také 
jejích členských států. Různé statistiky, které se týkají žen v Unii. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

VĚZEŇSTVÍ, PENOLOGIE 
 

004890 - ANAL 038939 

BAJCURA, Lubomír 

Dojmy ze Skotska.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 1, s. 24 - 25, 3 obr.  

 Služební cesta českých pracovníků středisek probační a mediační služby a věznic do 
Skotska, kteří řeší stejnou problematiku v ČR. V Edinburghu navštívili věznici, 
institut pro mladistvé delikventy. V Dundee se seznámili s prací odboru sociálních 
prací a v Glasgowě s činností neziskové organizace SACRO. Prohlédli si také 
otevřenou věznici v Castle Huntley. Charakteristiky věznic. Skotský systém. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

 

 



 34

004884 - ANAL 038934 

CHODURA, Bohdan 

Statistické údaje o mladistvých odsouzených ve Věznici Opava.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 1, s. 10 - 11, 1 graf, 6 tab.  

Opava  V ČR jsou pouze dvě věznice pro mladistvé odsouzené. Statistické údaje o 
mladistvých odsouzených ve Věznici Opava. Věkové rozložení mladistvých. 
Charakteristika trestné činnosti. Četnost pohybu ve výkonu trestního opatření. 
Výchovné prostředí. Rizikové faktory. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004905 - ANAL 038709 

HANOUSEK, Jan - PALDA, Filip 

Předem odsouzeno k neúspěchu: měření šedé ekonomiky tranzitivních zemí pomocí 
makroekonomických metod.  

In: Politická ekonomie. - 54, 2006, č. 2, s. 190 - 203, 9 tab., lit. 12.  

 Metody měření šedé ekonomiky. Ke studii Schneidera a Enste z r. 2000 a příručce 
OECD z r. 2002. Podrobně k principu a nedostatkům 2 hlavních metod - medody 
měření spotřeby elektrické energie a metody podílu oběživa a poptávky po oběživu. 
Příklady odhadů šedé ekonomiky v zemích Visegrádu. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004888 - ANAL 038937 

HLADÍK, Ondřej 

Příběhy psané zločinem.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 1, s. 22 - 23, 2 obr., lit. 3.  

 Život loupežníka Václava Babinského. Nejtěžší zločiny Václava Babinského. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004887 - ANAL 038936 

HORVÁTH, Vladimír 

Arteterapie.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 1, s. 14.  

 Definice arteterapie. Zásady arteterapie jako preventivně-výchovné aktivity. Tři 
základní složky arteterapie. Teoretická a praktická připravenost terapeuta. Návaznost 
na další odborníky. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 



 35

004886 - ANAL 038706 

JACKSON, Michael 

The Litmus Test of Legitimacy: Independent Adjudication and Administrative 
Segregation [Test legitimnosti - nezávislé soudní rozhodnutí a administrativní 
segregace].  

In: Canadian Journal of Criminology amd Criminal Justice. - 48, 2006, č. 2, s. 157 - 
196, lit. 28.  

 Problematika rozhodování a praxe ohledně izolace vězňů v kanadských věznicích a 
nápravných zařízeních. Dvě zákonné formy izolace vězně v samotce apod. - 
disciplinární (za chování ve výkonu trestu - délka těchto trestů aj. podmínky jsou 
přesně vymezeny) a administrativní (správní, ochranné, bezpečnostní důvody pro 
nařízení k izolaci vězně. Zde pravidla přesně vymezena nejsou a správnost rozhodnutí 
se kontroluje až na základě stížností. Příklady. Napravování stavu, opatření a 
kontrolní orgány. 

CA - eng/fre: PA: bv/2006 

 

004907 - ANAL 038708 

LEHALLE, Sandra - LANDREVILLE, Pierre - CÉRÉ, Jean-Paul 

Le Comité européen de prévention de la torture: Mécanisme de controle des 
établissements de détention [Evropská komise na ochranu proti mučení a její 
kontrolní mechanismus pro detenční zařízení].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 48, 2006, č. 2, s. 223 - 
250, lit. 37.  

 K nevhodnému zacházení s osobami zadržovanými v různých detenčních institucích 
po Evropě a rostoucí kritice jejich životních podmínek v rámci lidských práv. 
Evropský výbor pro prevenci mučení CPT - vznik, úloha, činnost, nástroje. Ochrana 
práv vězně. 

CA - fre/eng: PA: bv/2006 

 

004885 - ANAL 038935 

MASTEJ, Jiří 

Více čti a méně vynalézej.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 1, s. 12 - 13, 1 obr.  

 Problematika výchovné práce s vězni. Ukázky z vězeňství ve Francii a v ČR ohledně 
výchovy vězňů. Předpis o kázeňských třídách (rok 1930). Individuální výchovné 
působení. Pracovní odměna. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004911 - ANAL 038709 

PARKES, Debra - PATE, Kim 

Time for Accountability: Effective Oversight of Women's Prisons [Nastal čas pro 
odpovědný a účinný dohled nad ženskými věznicemi].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 48, 2006, č. 2, s. 251 - 
285, lit. 52.  

 Ke stavu kanadských věznic a vyšetřování stížností na porušování práv v ženských 
věznicích. Ze zprávy Kanadské komise pro lidská práva CHCR. Platná legislativa, 
mezinárodní závazky, předpisy vězeňské služby. Organizace k ochraně práv 
vězněných žen (TFFSW, CAESF). Doporučení a kritéria pro účinný kontrolní a 
dozorovací systém dodržování zákonnosti a lidských práv v ženských věznicích. 
Řešení stížností a případů porušování práv. 

CA - eng/fre: PA: bv/2006 

 

004912 - ANAL 038710 

PATRICK, Jeremy 

Creating a Federal Inmate Grievance Tribunal [Utváření kanadského tribunálu pro 
vyšetřování stížností vězňů].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 48, 2006, č. 2, s. 287 - 
303, lit. 26.  

 Návrh na ustanovení tribunálu pro řešení stížností vězňů v kanadských federálních 
nápravných zařízeních a zdůvodnění opodstatněnosti takového tribunálu. Existující 
mechanismy pro dovolání se práv vězněných osob a jejich nedostatky. Potřeba 
zejména nezávislého šetření, rozhodování bez průtahů a zajištění závaznosti 
rozhodnutí pro vězeňské orgány. 

CA - eng/fre: PA: bv/2006 

 

004883 - ANAL 038933 

STOŽICKÝ, Petr 

Ústav pro výkon zabezpečovací detence. Okruh osob vhodných k umístění 

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 1, s. 8 - 9, 2 obr.  

 Zabezpečovací detence. Základní principy a kritéria. Okruhy osob vhodných pro 
detenci a jejich rozdělení do tří skupin. Preventivní detence. Posuzování duševního 
stavu pachatele. Trvání a změna výkonu zabezpečovací detence. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004889 - ANAL 038938 

Zajímavosti.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 1, s. 24 - 25.  

 Hi-tech věznice v Holandsku. Vězni v holandské věznici dostali speciální náramky, 
přes které je sledován každý jejich pohyb. Program ve věznici. Monitorování vězňů. 
Elektrické náramky se též zavádějí v rakouském vězeňství. Výhledově se počítá s 
tímto opatřením i na Slovensku a možná i v ČR. V Nigérii se počítá s propouštěním 
zhruba poloviny vězňů na svobodu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004879 - ANAL 038705 

ZINGER, Ivan 

Human Rights Compliance and the Role of External Prison Oversight [Dodržování 
lidských práv ve věznicích a úloha vnější kontroly]. In: Canadian Journal of 
Criminology and Criminal Justice. - 48, 2006, č. 2, s. 127 - 140, lit. 22.  

 Úvodní článek k dodržování, kontrole a ošetřování lidských práv vězněných osob 
(úvod k této problematice ve francouzštině je na s. 141 až 155). Lidská práva a 
nastavení režimu odsouzených osob ve věznicích aj. nápravných zařízeních. Diskuze 
k nastavení podmínek ve smyslu výkonu trestu (ne rekreace v izolaci) a zajištění 
lidských práv. K řešení stížností a činnosti různých komisí pro dodržování práv vězňů 
v Kanadě. 

CA - eng/fre: PA: bv/2006 

 

CIVILNÍ OCHRANA 

 

004914 - ANAL 038952 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Úvahy o systému varování obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 12, 2006, č. 1, s. 13 - 15. Sek.inf.p.: 
Notfallvorsorge. - 2006 

 Podpůrný systém varování a vyrozumění obyvatelstva. Všechna střediska civilní 
ochrany státu a země, rovněž velké veřejné a privátní radiostanice jsou vybaveny 
odpovídajícím přenosným a přijímacím systémem. Další způsoby varování. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004916 - ANAL 038954 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Projekt virtuální akademie ochrany obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 12, 2006, č. 1, s. 16 - 17. Sek.inf.p.: 
Bevölkerungsschutz. - 2006 

 Akční program na ochranu obyvatelstva pro vypracování konceptu pro projekt 
"Virtuální akademie ochrany obyvatelstva". Výměna zkušeností, učebních plánů a 
praxe mezi vzdělávacími zařízeními a také pro společnou připravenost, provedení a 
ohodnocení cvičení v rámci EU. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004659 - ANAL 036975 

BROWN, M.L. - MAPLES, L.D. 

No Time for Complacency : Leadership and Partnerships Are Key in Homeland 
Security Efforts [Na spokojenost není čas. Řízení a spolupráce hrají klíčovou roli při 
zajišťování národní bezpečnosti].  

In: Police Chief. - 73, 2006, č. 3, s. 18 - 20, 1 obr.  

 Od 11.září 2001 nedošlo v USA k podobné události, ale hrozba terorismu stále trvá. 
V Kalifornii byl vyvinut nový systém sledování veřejných prostorů, silnic, mostů, 
budov, motorových vozidel. Systém může být účinný jen tehdy, je-li zajištěna 
spolupráce všech místních organizací. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

004859 - ANAL 038915 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Český červený kříž v roce 2005.  

In: 112. - 5, 2006, č. 4, s. 16 - 17, 3 obr.  

 Český červený kříž (ČČK) je jednou z největších humanitárních organizací 
působících na území ČR. Organizační struktura a členská základna ČČK v roce 2005. 
Základní činnosti ČČK. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

 

 

 

 

 



 39

004695 - ANAL 038681 

DALE, Alison 

Have infection... [Infekce ptačí chřipky].  

In: Intersec. - 16, 2006, č. 1, s. 38 - 41, 3 obr.  

 Systém nouzového plánování ve Velké Británii, založený zákonem z r. 1920 a další 
vývoj. Objevení virů HPA1 v r. 1959 a člověku nebezpečné mutace A/H5N1 v r. 
1997. Cesty přenosu nákazy. Výskyt ptačí chřipky ve světě. Organizace ochranných 
opatření a prevence. K možnosti pandemie a zavlečení (příp. i záměrného zavlečení) 
nemoci do Británie. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

004694 - ANAL 038680 

HUNT, John 

A disaster by any other name [Přírodní katastrofa jinak].  

In: Intersec. - 16, 2006, č. 1, s. 30 - 33, 2 obr.  

 Zkušenosti policejního kontingentu státu New Jersey, vyslaného úřadem pro krizové 
řízení NJOEM na pomoc místní policii v New Orleans při odstraňování následků 
hurikánu Katrina v rámci Operation Lead. Úkoly při zajišťování zásobování, záchraně 
osob a ochraně majetku. Rozsah akce a údaje k rozsahu činností. Zajišťování 
veřejného pořádku, hlídkování a zasahování proti rozkrádajícím ozbrojeným bandám 
a vandalismu. Zdravotnická pomoc a ochrana zdraví postiženého obyvatelstva. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

004852 - ANAL 038908 

KAVAN, Štěpán 

Dvacet let od katastrofy v černobylské jaderné elektrárně.  

In: 112. - 5, 2006, č. 4, s. 22 - 24, 2 obr., lit. 4.  

 Problematika jaderných elektráren. Nejzávažnější havárie jaderné energetiky. 
Opatření v Bělorusku a péče o postižené obyvatelstvo. Havárie v jaderných 
elektrárnách. Opatření pro případ vzniku radiační havárie v okolí jaderné elektrárny v 
ČR. Jaderná bezpečnost. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004863 - ANAL 038917 

PROCHÁZKOVÁ, Dana 

Modelové řešení interakce analýzy rizik území pro havarijní a krizové 

plánování.  

In: 112. - 5, 2006, č. 4, příloha.  

 Výsledky projektu ministerstva vnitra "Modelové řešení interakce analýzy rizik 
území pro havarijní a krizové plánování". Řízení rizika a zmírňování rizika. 
Rozhodnutí a komunikace o riziku. Řízení bezpečnosti v území. Zvládání nouzové 
situace. Postavení veřejné správy. Doporučený postup pro ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004851 - ANAL 038907 

SKŘEHOT, Petr - MALČÍKOVÁ, Kateřina - SLUKA, Vilém - MALÝ, Stanislav 

Prevence a represe v rámci direktivy SEVESO.  

In: 112. - 5, 2006, č. 4, s. 25 - 28, 3 obr., lit. 15.  

 Problematika průmyslové bezpečnosti. Oblast prevence. Evropská škála pro 
hodnocení průmyslových havárií. Kongres EMPEL. Inspekce podniků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004861 - ANAL 038915 

SMETANA, Jan - CHLÍBEK, Roman - ŠINDELÁŘ, Roman 

Evropu straší ptačí chřipka.  

In: 112. - 5, 2006, č. 4, s. 18 - 20, 4 obr., 1 tab.  

 Výskyt ptačí chřipky v ČR. Popis příznaků chřipky. Problematika ptačí chřipky. 
Riziko pandemie chřipky. Protiepidemická opatření: Očkování, antivirotika. Současná 
doporučení ke snížení rizika nákazy člověka virem ptačí chřipky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004906 - ANAL 038947 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Jednotky civilní ochrany.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 12, 2006, č. 1, s. 3 - 4. 

Sek.inf.p.: Civilná ochrana. - 2006 

 Jednotka civilní ochrany na Slovensku a legislativa. Problémy jednotek civilní 
ochrany. Od 1.1.2006 vstoupila v platnost novela zákona o civilní ochraně a v 
současné době se připravuje novelizace vyhlášky MV SR č. 201/2002 Z.z., o 
zabezpečování organizace jednotek civilní ochrany a o zabezpečení záchranných 
prací.  

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004909 - ANAL 038949 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Změny v řízení civilní obrany.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 12, 2006, č. 1, s. 5 - 6. 

Sek.inf.p.: Przeglad Obrony Cywilnej. - 2006 

 Řízení civilní obrany v Polsku. Úkoly náčelníka obrany státu. V současné době 
probíhají práce na aktualizaci a doladění textů obou zákonů s ostatními 
zainteresovanými rezorty a ústředními orgány s cílem ještě v první polovině roku 
2006 je předložit parlamentu ke schválení. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004913 - ANAL 038951 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Aliance civilní ochrany.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 12, 2006, č. 1, s. 9 - 10 

Sek.inf.p.: Zivilschutz Aktuell. - 2006 

 Maďarská aliance civilní ochrany vznikla v roce 1937 a jejím hlavním úkolem byla 
pomoc obyvatelstvu ve válce. K zásadní změně Aliance došlo v roce 1991, od kdy se 
datuje její současná podoba, organizace a úkoly. Organizace Aliance je vybudována 
na třech úrovních veřejné správy. Po roce 1991 se činnost Aliance zaměřila především 
do oblasti přírodních katastrof a průmyslových havárií v mírovém období. Pět  
hlavních oblastí v maďarské civilní ochraně. Další aktivity Aliance. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004915 - ANAL 038953 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Struktura obrany.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 12, 2006, č. 1, s. 11 - 12. Sek.inf.p.: 
Przeglad Obrony Cywilnej. - 2006 

 Jádrem švédské bezpečnostní politiky je kromě neangažovanosti, dané neutralitou, 
především zabezpečení rovnovážného rozvoje dvou složek obrany, a sice vojenské a 
nevojenské obrany. Tři principy odpovědnosti nevojenské obrany. Civilní nouzové 
plánování. Základní článek ochrany obyvatelstva. Švédská agentura záchranných 
služeb. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 
004686 - ANAL 038181 

AUS, Stefan 

Im Röntgenblick : Personen- und Gepäckkontrolle am Flughafen [V rentgenovém 
světle. Kontrola osob a zavazadel na letišti].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 28, 2006, č. 3, s. 26 - 27, 2 obr.  

 Vývoj a uplatnění rentgenových technik při kontrole osob a zavazadel na letištích. 
Srovnání nových technologií s rokem 1975. Trendy vývoje. Požadavky na nové 
technické prostředky pro kontrolu osob a zavazadel (odhalení konvenčních střelných i 
chladných zbraní, ale i nebezpečných biologických a chemických látek). Souhra 
člověka a techniky, možnost individualizace programů rentgenových přístrojů. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004733 - ANAL 038189 

BELLE, Bernd - HAMAN, Jean Marie 

Unterschiede in der deutschen und franzözischen Sicherheitsarchitektur : Gleiche 
Interressen - andere Wege [Rozdíl mezi německou a francouzskou bezpečnostní 
architekturou. Stejné zájmy - různé cesty].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 2, s. 2 - 4.  

 Francie a Německo jsou vůdčími elementy evropské spolupráce. Příkladem může být 
spolupráce v policejní oblasti a v úsilí o zajištění vnitřní bezpečnosti. Tato spolupráce 
není jednoduchá, stojí jí v cestě rozdíly v organizaci bezpečnostních složek, správní 
struktury a mentality. Základní odlišnosti v kompetencích a věcné a místní 
příslušnosti, v systému veřejné správy, v organizaci a struktuře policejních složek a 
jejich práce. Největší rozdíly jsou mezi organizací a strukturou justice. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004734 - ANAL 038190 

BELLE, Bernd - KIRCH, Peter 

Ein historisches Abriss : Die wesentlichen Verträge im Überblick [Historický nástin. 
Přehled podstatných otázek].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 2, s. 4 - 6.  

 Německo a Francie první smlouvu o policejní spolupráci uzavřely v roce 1977 a 
týkala se především spolupráce při pátrání po pachatelích trestných činů a při jejich 
dopadení. V roce 1989 na tuto smlouvu navázala dohoda o společných policejních 
komisařstvích v pohraničních oblastech a týkala se zejména problematiky odhalování 
a potírání ilegální migrace, převaděčství a falšování dokumentů. Spolupráce byla 
prohloubena a rozšířena v 28bodovém programu z Mét (1992). Schengenská dohoda a 
její vliv a význam pro francouzsko-německou policejní spolupráci. Další dohody a 
smlouvy (Lahe 1997, Mondorf 1997 atd.). 

BRD - ger: PA: bh/2006 
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004653 - ANAL 036973 

BRADLEY, James M. - LYMAN, Richard L. 

The Public Safety Model : A Homeland Security Alternative [Model veřejné 
bezpečnosti jako alternativa pro národní bezpečnost].  

In: Police Chief. - 73, 2006, č. 3, s. 24 - 27, 2 obr., lit. 6.  

 Schopnost policie a veřejných institucí reagovat rychle a kreativně v krizové situaci. 
Nutnost dokonalé koordinace mezi policií, vládními i nevládními organizacemi, a 
veřejností. V článku je popsán jeden z modelů koordinace, kdy policie, požárníci a 
zdravotní záchranné služby jsou řízeni z jediného střediska. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

004715 - ANAL 036989 

BRUNETTO, Yvonne - FARR-WHARTON, Rod 

The role of management post-NPM in the implementation of new policies affecting 
police officers' practices [Úloha managementu NPM při realizaci nové koncepce, 
ovlivňující policejní praxi].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and 

Management. - 28, 2005, č. 2, s. 221 - 241, 3 tab., lit. 76.   

 Současný management a policejní praxe australské policie. Zavádění nových 
programů a koncepcí, v tomto případě potírání domácího násilí. Podmínkou je, že 
starší členové a nižší řídící pracovníci policie přijmou metody a cíle nové politiky 
NPM (new public management). Jinak je pravděpodobné, že budou používat zastaralé 
metody a udržovat status quo. Diskuse a závěr.  

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

004718 - ANAL 038871 

BUBLAN, František 

Reforma policie je nutná.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, s. 7.  

 Rozhovor s ministrem vnitra k reformě policie. Reorganizace bezpečnostního sboru. 
Cílem je snížit počet funkcionářů Policejního prezidia, Služby kriminální policie a 
vyšetřování a tím dát prostor pro více policistů přímo ve výkonu. Úspora finančních 
prostředků. Jsou připravena sloučení Ředitelství služby pořádkové policie a 
Ředitelství služby železniční policie. Určité změny nastanou v rámci dopravní policie. 
Reforma Cizinecké a pohraniční policie.  

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004708 - ANAL 038682 

BYRNE, Ed 

In the jailhouse now [V dnešních věznicích ].  

In: Intersec. - 16, 2006, č. 1, s. 46 - 48, 2 obr.  

 Pašování předmětů do věznic. Příklady skrytých způsobů pašování předmětů, 
použitelných zejnéna jako nože, pilky, zbraně, výbušniny a zápalné látky. K 
odhalování těchto praktik, detekční metody. Doporučení k zaměření výcviku 
vězeňského personálu.  

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

004862 - ANAL 036998 

DONNELLY, Mike - KERR, Neil J. - RIMMER, Russell - SHIU, Edward M. 

Assessing the quality of police service using SERVQUAL [Zhodnocení kvality 
policejních služeb použitím systému SERVQUAL].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategy and Management. - 29, 
2006, č. 1, s. 92 - 105, 2 obr., 5 tab., lit. 18.   

 Systém SERVQUAL a jeho aplikace ve skotské oblasti Strathclyde. Spokojenost 
občanů s činností policie. Rychlost policejní reakce. Spolupráce veřejnosti s policií. 
Diskuse a závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

004711 - ANAL 038684 

DWYER, Adrian 

On the lines [Na dopravních linkách].  

In: Intersec. - 16, 2006, č. 1, s. 56 - 58, 2 obr.  

 Incidenty v londýnském metru v r. 2005 i jinde ve světě. Bezpečnost veřejné 
železniční (metro)dopravy v Londýně. Úkoly londýnské metropolitní policie. Grafy 
incidentů. Anonymní telefonáty.  

GBR - eng: PA: bv/2006 
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004750 - ANAL 036994 

ELIASON, Stephen L. 

Factors influencing job satisfaction among state conservation officers [Faktory 
ovlivňující práci ochránců životního prostředí].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategy and 

Management. - 29, 2006, č. 1, s. 6 - 18, lit. 52.  

 Policejní jednotky pověřené ochranou životního prostředí, národních parků, 
rezervací, chráněných území apod. Průzkum proveden formou interview s pracovníky 
ve státě Kentucky. Většina pověřených pracovníků je se svou prací spokojena. 
Výsledky tohoto průzkumu však nelze generalizovat. Podněty pro další výzkum a pro 
policejní práci ve venkovských regionech. 

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

004739 - ANAL 038193 

FELSEN, Oliver - TAGLANG, Fabien 

Rechtshilfe in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Polizei zwischen 
Frankreich und Baden-Württemberg : Möglichkeiten und Grenzen anhand praktischer 
Fallbeispielle [Právní pomoc v přeshraniční spolupráci policie mezi Francií a Baden-
Württemberskem. Praktické příklady jejích možností a omezení].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 2, s. 13 - 16.  

 Přes rozdílné právní systémy Francie a Německo musí v rámci právní pomoci ve 
věcech trestních zajistit rychlé a efektivní doručení a i přeložení soudně 
zužitkovatelných informací. Pojem a právní základy RiVAS (právní linie pro řízení s 
cizincem v trestněprávní věci). Podrobněji je rozebrána tato problematika v 
souvislosti s vyšetřováním usmrcení střelnou zbraní, zatčením, zjišťováním a 
identifikací majitele telefonní přípojky nebo e-mailové adresy, vyšetřováním 
přeshraničních deliktů hospodářských a finančních. Některé zvláštní případy právní 
pomoci – přeshraniční observace, kontrolované dodávky, pronásledování uprchlé 
osoby. 

BRD - ger: PA: bh/2006 
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004735 - ANAL 038191 

HEITZ, Sabine - REGEFFE, Bernard 

Gemeinsames Zentrum der deutsch-französischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in 
Kehl : Vom Experiment zur festen Grösse [Společné centrum německo-francouzské 
policejní a celní spolupráce v Kehlu. Od experimentu k pevné jistotě].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 2, s. 6 - 9, 2 fot.  

 Na základě mondorfské dohody mezi Německem a Francií bylo v Kehlu (Kehl am 
Rhein) založeno v roce 1999 Společné středisko německo-francouzské policejní a 
celní spolupráce. Poslání Střediska - potírání přeshraniční kriminality, zejména 
ilegálního přistěhovalectví, převaděčství, odhalování falešných dokladů, zajištění 
transportů nebezpečných látek a jiných mimořádných akcí, analýza a vyhodnocování 
informací pro práci policie a celní správy, úkoly spojené se zajištěním vnitřní 
bezpečnosti a veřejného pořádku. Zúčastněné instituce a policejní úřady, místní a 
věcná příslušnost, koordinátoři, technická a hospodářská správa Střediska, jeho vnitřní 
struktura. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004764 - ANAL 039011 

HESTERMANN, Thomas 

Tabuthema Suizid in der Polizei : Wenn Polizisten verzweifeln [Tabuizované téma 
sebevražd policistů. Když si policista zoufá].  

In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, č. 4, s. 6 - 8, 2 text. příl.  

 Každoročně spáchá v Německu víc než padesát policistů a policistek sebevraždu. 
Přesto problematika policejních sebevražd zůstává tabu, i když odborníci zdůrazňují, 
že bez prolomení bariér mlčenlivosti nelze provádět účinnou prevenci. Příčiny a 
motivace sebevražd policistů (stres ze střetávání s násilím a smrtí, rodinné a 
partnerské problémy, problémy na pracovišti - šikana, mobbing). Rizikové skupiny a 
rizikové faktory. Příznaky předcházející sebevraždě. Klíčová role nadřízených v 
prevenci. Preventivní programy. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004838 - ANAL 039044 

HUBÁČKOVÁ, Vendulka 

Potírání korupce uvnitř bezpečnostních sborů Velké Británie a USA.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 4, s. 9 - 14, 16 - 17.  

 Potírání korupce a jiné trestné činnosti bezpečnostních sborů ve Velké Británii a v 
USA. Protikorupční strategie londýnské Metropolitní policie a Newyorkské policie. 
Speciální útvary pro vyšetřování trestné činnosti policistů, proaktivní metody 
odhalování takové trestné činnosti. Přijatá opatření, struktura speciálních útvarů a 
jejich metody. Testování integrity policistů. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004742 - ANAL 038195 

JUNG, Patrick - AROKSALASCH, Ralf 

Gafahrenschwerpunkte für die öffentliche Sicherheit in der Grenzregion : Öffentliche 
Sicherheit und Ordnung [Ohniska ohrožení veřejné bezpečnosti v pohraničním 
regionu. Veřejná bezpečnost a pořádek].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 2, s. 20 - 23, 2 schémata. 

 Problematika ohrožení veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku a kritické 
infrastruktury v pohraničních regionech Francie a Německa. Potenciály nebezpečí. 
Metodika globálního přehledu všech policejních aktivit týkajících se společných i 
samostatných akcí při zajišťování veřejné a vnitřní bezpečnosti. Veřejná bezpečnost a 
pořádek v pohraničních oblastech a jejich zajišťování při velkých německo-
francouzských akcích. Speciální pátrací akce v případě sprejerských gangů. Specifika 
zajištění bezpečnosti tzv. Castor-transportů, výměna informací o politicky motivované 
kriminalitě a terorismu. Organizační prvky společné policejní práce. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004650 - ANAL 038672 

KANABLE, Rebecca 

Volunteers enter the crime scene [Dobrovolníci na místě činu].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 3, s. 14 - 23.  

 Technické zabezpečení důkazů z místa činu s přispěním dobrovolníků. Možnosti 
uplatnění dobrovolníků u policie a příklady civilní asistence policii v USA. Zájem o 
bývalé policisty a specialisty obecně, zejména v technických apod. odbornostech. 
Programy (CSI, VIP) pro dobrovolníky (podmínky, školení, pracovní zařazení). První 
zkušenosti se zapojením dobrovolníků na místě činu a jejich úkoly.  

USA - eng: PA: bv/2006 

 

004746 - ANAL 038197 

KIBBINS, Kerstin - FROELIGER, Romain 

Deutsche und französische Zollverwaltung : Zwei Verwaltung im Wandel [Německá 
a francouzská celní správa. Dvě správy v procesu změn].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 2, s. 28 - 30.  

 Široké spektrum úkolů a činností celní správy - od prostého proclení až k úkolům 
bezpečnostním, jako je potírání kriminality spojené s pašováním, drogami, paděláním, 
nelegálním převozem nebezpečných látek a odpadů atd. Struktura a organizace 
francouzské celní správy a její specifické úkoly. Německá celní správa. Vzájemná 
spolupráce. 

BRD - ger: PA: bh/2006 
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004685 - ANAL 038180 

KINDLER, Armin 

Teamgeist gefragt : Sicherheit der DB AG bei der WM 2006 [Potřeba týmové 
spolupráce. Bezpečnost na německé železnici během mistrovství světa 2006].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 28, 2006, č. 3, s. 18 - 19, 1 schéma.  

 Mistrovství světa ve fotbale 2006 si vyžádalo i přípravu zvláštní bezpečnostní 
koncepce na německé železnici (DB = Deutsche Bahn). Úloha Bundespolizei a 
bezpečnostních složek při DB, úzká spolupráce při přípravě realizace bezpečnostních 
opatření. Pružnost a mobilita bezpečnostní koncepce. Logistické zajištění,   
prověřování účinnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004719 - ANAL 038872 

KREJČÍ, Klára 

Služba cizinecké a pohraniční policie čekají změny.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, s. 8.  

 Migrace na území ČR a transformace. Služby cizinecké a pohraniční policie po 
plném zapojení ČR do Schengenské spolupráce. Nový název policie, změní se 
struktura a náplň práce. Inspektoráty cizinecké policie, které budou zahrnovat i pět 
letišť. Nelegální přechod cizinců. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004834 - ANAL 038699 

LEINFELT, Fredrik H. 

Police Officer Discretion and Race in an American Midwestern City: Predicting 
Arrests, Citations, and Warnings: A Multivariante Examination [Multivariační 
výzkum policejního rozhodování (zadržení, předvolání, upozornění) ve městě na 
Středozápadě USA. Hledisko rasové příslušnosti].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 1, s. 3 - 27, 6 tab., lit. 38.  

 Z výsledků analýzy více než 13,5 tis. případů zastavení vozidel policií v 
nejmenovaném městě se zhruba 33 tis. obyvateli na Středozápadě USA. Postup a 
metody vypracování práce sledující případné tendence k rasové diskriminaci při práci 
dopravní policie. Výsledky mj. neprokázaly diskriminační přístupy policie k řidičům 
ve městě. 

GBR - eng: PA: bv/2006 
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004860 - ANAL 036997 

LERSCH, Kim Michelle - BAZLEY, Tom - MIECZKOWSKI, Tom 

Early intervention programs : an effective police accountability tool, or punishment of 
the productive ? [Program včasné intervence. Účinný prostředek kontroly policejní 
zodpovědnosti nebo potrestání iniciativních ?].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 29, 
2006, č. 1, s. 58 - 76, 5 tab., lit. 43.   

 Tento program, nazývaný někdy též program včasného varování (Early Warning 
Programs), byl vyvinut v 80.letech dvacátého století jako systém kontroly policistů, 
kteří používají sílu nepřiměřeně. Studie zkoumá dosavadní zkušenosti s tímto 
programem na příkladu jedné policejní služebny v jihovýchodní části USA. Další 
perspektivy tohoto programu. 

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

004780 - ANAL 036995 

LILLEY, David - HINDUJA, Sameer 

Officer evaluation in the community policing context [Hodnocení práce policistů v 
kontextu community policing].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategy and Management. - 29, 
2006, č. 1, s. 19 - 37, 10 tab., lit. 32.  

 Účelem výzkumu je porovnat tradiční policejní služebny s moderními služebnami, 
které praktikují policejní práci na bázi community policing. Jak jsou formálně 
hodnoceni jednotliví policisté a čím se liší organizační plány a cíle v obou výše 
uvedených typech policejních služeben. Dotazník obsahující 75 položek byl zaslán 
600 městským a okresním policejním stanicím. Je to první průzkum, provedený v tak 
velkém rozsahu. Vyhodnocení výsledků, rozbor zjištěných nedostatků a diskuse. 

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

004904 - ANAL 036999 

MAC COY, Mark R. 

Teaching style and the application of adult learning principles by police instructors 
[Vyučovací metody policejních instruktorů a aplikace zásad vzdělávání dospělých v 
policejní výuce].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 29, 
2006, č. 1, s. 77 - 91, lit. 15.  

 Vyučovací metody na fakultě Police Officer Standards and Training (POST) v 
jednom středozápadním státě USA. Zásady vzdělávání dospělých, metody aplikace 
těchto zásad na fakultě POST. Koncepce community policing vyžaduje komunikační 
schopnosti a praxi v řešení problémů. Toho lze dosáhnout aplikací zásad vzdělávání 
dospělých. Diskuse a závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2006 
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004805 - ANAL 038878 

MALOTÍNSKÁ, Helena 

Policie ČR blíže ke vstupu do Evropy.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, s. 8 - 9.  

 V rámci takzvaného Schengenského prostoru se ČR připravuje na přistoupení k 
dalším institutům EU, mezi které patří velký Schengenský informační systém. Jedná 
se o komplexní databázi, která umožňuje policejním a justičním orgánům rychlou 
výměnu informací a tím i rychlé dopadení zločinců. Zahraniční spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004713 - ANAL 038685 

MEYR, Eitan 

The boys from Brazil [Brazilské komando].  

In: Intersec. - 16, 2006, č. 1, s. 59 - 61, 3 obr.  

 Elitní speciální takticko-operační jednotka brazilské federální policie COT. Struktura, 
výcvik, výzbroj, výstroj a vybavení. Úkoly. Nasazení proti ozbrojeným zločineckým 
skupinám a teroristům na území a hraničních oblastech státu. Další úkoly 
(osvobozování rukojmí, potírání pašerátství), příklady z činnosti.  

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

004923 - ANAL 038711 

MILLER, Christa 

Officer safety in the mobile office : Ergonomic design reduce fatigue and the risk of 
injury [Ergonomie a bezpečnost policisty ve služebním vozidle].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 4, s. 42 - 51, 6 obr.  

 Ergonomika a bezpečnost interiéru policejního hlídkového vozidla. K zásadám 
vhodného umístění a uložení spojovací a počítačové techniky a dalšího vybavení. 
Základní problémy a jejich řešení. Odborné služby. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

004781 - ANAL 038689 

MILLS-SENN, Pamela 

Hidden messages = Cyber Crimes Section [Skrytá poselství a počítačová kriminalita]. 

 In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 4, s. 8 - 16, 3 obr.  

 K technologii a organizaci podchycování a vyšetřování počítačové kriminality v 
sítích a software počítačů policejními specialisty v USA a v Kanadě. Technické 
prostředky a metody práce, spolupracující agentury a organizace. Příklady z praxe, 
potírání pornografie a kriminality na dětech. Používané systémy a nástroje šetření 
(CETS, FTK).    USA - eng: PA: bv/2006 
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004684 - ANAL 038179 

Nur fliegen ist schöner : Abgestuftes Sicherheitskonzept am Frankfurter Flughafen 
[Aby létat bylo krásné. Odstupňovaná bezpečnostní koncepce na letišti ve 
Frankfurtu].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 28, 2006, č. 3, s. 14 - 16, 5 obr.  

 Jádrem problému bezpečnosti letišť a jejich infrastuktury tkví v otázce, jak zabránit 
nepovolaným osobám ve vstupu do citlivých zón letiště a jak tyto osoby rychle a 
efektivně identifikovat nebo zadržet. Příklad bezpečnostní koncepce letiště ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Zapojení všech bezpečnostních složek, jejich vzájemná 
spolupráce a přesné vymezení úkolů (spolková i zemská policie, kriminální policie, 
celní správa, bezpečnostní služby letiště). Koncepce pro mimořádné události. 
Zajištění odstupňované ochrany objektů. Videodohled a videosledování. Biometrická 
identifikace. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004730 - ANAL 038457 

Okrskáři se v praxi osvědčili.  

In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 4, s. 16 - 17, foto.  

 Institut městského strážníka okrskáře, který již 6 let existuje v organizační struktuře 
Městské policie hl. m. Prahy. Úkoly, které okrskáři plní. Kritéria výběru strážníků 
okrskářů. Kladné hodnocení těchto strážníků širokou občanskou veřejností. Přínos 
okrskářů pro jednotlivá teritoria.    CZ - cze: PA: če/2006 

 

004699 - ANAL 035769 

PAVLÍČEK, Kamil 

Historické aspekty procesu konstituování dopravně bezpečnostní činnosti.  

In: Soudní inženýrství. - 16, 2005, č. 6, s. 304 - 307, 2 tab.  

 Přehled mezinárodních pravidel a smluv týkajících se silniční dopravy. Rok 1937 a 
činnost dopravního úřadu pražského policejního ředitelství. Článek je výňatkem z 
habilitační práce na Akadémii Policajného zboru v Bratislavě. 

CZ - cze: PA: bš/2006 

 

004709 - ANAL 036986 

ROBERT, Jean-Philippe 

Les femmes dans la police, un demi-siecle de conquetes [Ženy u policie. Půl století 
bojů o uznání].  

In: Civique. - 2006, č. 153, s. 50 - 51, 3 tab., 1 obr.  

 Na počátku 21.století si ženy vydobyly své místo ve všech složkách policejního 
sboru. Přehled dosavadního vývoje a personalistiky francouzské policie od r.1935, 
kdy do francouzské policie vstoupily první dvě ženy. Současný stav a perspektivy. 

FR - fre: PA: jv/2006 
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004707 - ANAL 036985 

ROSPABÉ, Philippe 

Stéphanie. Un job a tres haut risque [Stéphanie. Vysoce rizikové povolání].  

In: Civique. - 2006, č. 153, s. 18 - 19, 1 obr.  

 V roce 2003 byla vytvořena speciální jednotka pro sledování regionálních teroristů, 
islámistů a nebezpečných banditů. Jednotka se jmenuje GRI (groupe de recherches et 
d'informations), má nyní 23 členů, z toho 8 žen. Jednou z členek je Stéphanie, která 
zde působí již od r. 2003. Tehdy byly v jednotce jen dvě ženy. V interview mluví o 
svých zkušenostech z tohoto nebezpečného povolání a rovněž o problémech, které při 
této práci vznikají. 

FR - fre: PA: jv/2006 

 

004801 - ANAL 036996 

ROSS, Darell L. - BODAPATI, Maldhava R. 

A risk management analysis of the claims, litigation, and losses of Michigan law 
enforcement agencies: 1985 - 1999. [Žaloby, soudní spory a ztráty policejních úřadů v 
Michiganu v letech 1985 - 1999. Analýza z hlediska krizového managementu].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 29, 
2006, č. 1, s. 38 - 57, 4 tab., lit. 21.  

 Stížnosti proti policii a soudní spory vedené proti policii ve státě Michigan v rozmezí 
15 let. Rozlišení soudních sporů podle příčin, závažnosti apod. Výsledky průzkumu 
mohou být podnětem pro další činnost policejních náčelníků, pro výcvik policistů, pro 
strategii policejní práce a snížení rizika z rizika z hlediska odpovědnosti policie. 
Diskuse. 

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

004765 - ANAL 039012 

SPRINKMANN, Rolf 

Krisenprävention bei der Polizei : Die Kunst des Redens liegt im Zuhören [Krizová 
prevence v policii. Umění mluvit spočívá v naslouchání] ; Für die Deutsche Polizei 
sprach: Thomas Hestermann.  

In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, č. 4, s. 12 - 13.  

 Psychická zátěž policistů a její krizové vyústění v sebevraždu. Krizová prevence a 
krizové poradenství v německé policii. Podstatou je komunikace s lidmi a umění 
naslouchat jejich problémům.  

BRD - ger: PA: bh/2006 
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004745 - ANAL 038196 

STEINFURTH, Thomas - STEINMETZ, Jean Claude - PFISTER, Eric 

Verstellung des dualen Polizeisystems in Frankreich : Zwei Organisationen, ein Ziel 
[Duální policejní systém ve Francii. Dvě organizace, jeden cíl].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 2, s. 23 - 27, lit. 2, 2 schémata, 1 mp.  

 Organizace a struktura francouzských bezpečnostních orgánů. Dualita systému - 
Police National (ministerstvo vnitra) a Gendarmerie National (ministerstvo obrany). 
Vnitřní struktura a organizace obou systémů, styčné body, rozdíly, úkoly a cíle, věcná 
a místní příslušnost, kompetence. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004811 - ANAL 038884 

URBAN, Karel 

Policie v multikulturní společnosti.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 4, příloha.  

 Výukový manuál Policie ČR Správy Západočeského kraje. Cíle multikulturní 
společnosti. Stát a církve v ČR. Policie a multikulturní společnost. Národní strategie 
pro práci PČR. Mezinárodní deklarace, úmluvy. Historie Romů v Čechách. Romové a 
sociální vyloučení. Subetnické členění Romů. Romská rodina a kulturní specifika. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

PRÁVO 

 
004814 - ANAL 038887 

BAJER, Pavel 

Pokiaľ bude hlavne v samospráve fungovať svojvôľa, kvalitná sociálnoprávna 
ochrana detí ostane vzdialeným ideálom.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 6 - 11, 1 obr.  

 Minulost, současný stav a vývoj v oblasti sociálněprávní ochrany dětí na Slovensku. 
Konkrétní aplikace sociální práce při ochraně dítěte. Nejčastější problémy, se kterými 
se střetávají sociální pracovníci po zavedení zákona č. 36/2005 Z.z. 

CZ - sla: PA: ká/2006 
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004815 - ANAL 038888 

BAJER, Pavel 

MPSV připravují metodiku řešení sporných kauz za účasti všech zainteresovaných 
stran.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 12 - 14, 1 obr.  

 Problémy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v SR a ČR. Názory z ministerstva 
práce a sociálních věcí ke zlepšení situace ohrožených a znevýhodněných dětí. 
Zmapování situace dětí v ústavech sociální péče. Aktivity oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004817 - ANAL 038890 

BAJER, Petr 

Právo dětí vyrůstat ve své vlastní rodině nebývá respektováno.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 19 - 21, 1 obr.  

 Oblast sociálně-právní ochrany dětí. Veřejný ochránce práv. Porušování práva dítěte. 
Závěr.    

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004772 - ANAL 039019 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. 

Evropský exekuční titul.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 4, s. 5 - 8.  

 Pojem a obsah evropského mezinárodního práva soukromého a jeho vztah k ČR. 
Přelom v legislativě - zavedení evropského exekučního titulu( EET). Podmínky pro 
vydání potvrzení o EET. Minimální standardy, uznávání a výkon zahraničních 
rozhodnutí v rámci ES. Novela občanského soudního řádu a zákona o mezinárodním 
právu soukromém a procesním. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004776 - ANAL 039023 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. 

Veřejná listina v kontextu tuzemského a mezinárodního práva.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 8, s. 275 - 285.  

 Veřejná listina patří k základním právním institutům a je svým charakterem a 
procesními důsledky určitým projevem moci veřejné sui generis, přičemž v případě 
používání zahraničních veřejných listin nebo v případě veřejných listin určených pro 
použití v zahraničí je nutno počítat se zvláštním právním režimem upraveným 
obvykle předpisy o mezinárodním právu soukromém a procesním. Pojem veřejná 
listina a civilní řízení. Nález vydaný před rozhodci jako veřejná listina a použití listin 
v rozhodčím řízení. Notářské listiny. Správní řízení. Trestněprávní ochrana veřejné 
listiny. Srovnání se zahraniční civilněprávní úpravou. Komunitární oblast o veřejné 
listině a veřejná listina z pohledu mezinárodního práva soukromého. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004783 - ANAL 038692 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. - HÓTOVÁ, Renáta 

Pojem investice z pohledu jejich mezinárodně-právní ochrany.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 4, s. 3 - 11, lit.  

 Právní a ekonomická definice investice a její význam z pohledu ochrany investic. 
Investice a mezinárodní smlouvy. Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob v 
ČR. Investiční dohody (působnost, investor). Evropské formy právnických osob a 
ochrana jejich investic. Řešení investičních sporů, ochrana podle paragrafu 25 
obchodního zák. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004748 - ANAL 038199 

BERAN, Karel 

Proč není stát právnickou osobou? 

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 7, s. 255 - 261.  

 Stát jako veřejnoprávní korporace a jako subjekt soukromého práva. Stát jako 
právnická osoba sui generis a jako samostatný majetkový subjekt. Výkon 
vlastnických práv státu.  

CZ - cze: PA: bh/2006 



 56

004865 - ANAL 038919 

BERÁNKOVÁ, Kateřina 

Stav nouze v pracovněprávní oblasti.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 16, s. 9.  

 Situace, které označují stav nouze při mimořádných událostech. Pracovní výpomoc v 
době krizového stavu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004774 - ANAL 039021 

BRACH, Pavel 

Exekuce na nepeněžité plnění dle správního řádu.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 4, s. 36 - 40.  

 Postup správního orgánu při vedení exekuce podle správního řádu (zákon č. 
500/2004 Sb.). Předpoklady, podstata exekuce a povinné osoby. Exekuční správní 
orgán příslušný k exekuci na nepeněžité plnění. Výkon exekuce, druhy a vedení 
exekuce, oprávnění Policie ČR a obecní policie na základě veřejnoprávní smlouvy. 
Odložení exekuce, exekuční náklady a exekuční lhůta. Exekuce v občanském 
soudním řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004796 - ANAL 039037 

BRUNOVÁ, Markéta - BRUNA, Eduard 

Prevence kriminality a zájmová sdružení občanů.  

In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 1, s. 59 - 66.  

 Stát jako garant zachování veřejného pořádku a bezpečnosti. Prevence kriminality 
jako jeden z nejúčinnějších prostředků zachování veřejného pořádku a vnitřní i vnější 
bezpečnosti. Úloha orgánů činných v trestním řízení v prevenci kriminality. Účast 
občanů při prosazování účelu trestního řádu a jejich spolupráce s orgány činnými v 
trestním řízení. Dikce zákona o této spolupráci v trestním řádu. Možnosti spolupráce 
(např. společenské záruky). Úkoly Probační a mediační služby. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004680 - ANAL 038176 

BULLIER, Antoine 

En condamnant la torture et en rejetant les preuves obtenues par le procédé : La 
Chambre des Lords critique l'administration américaine [Odsouzení mučení a 
odmítnutí důkazů získaných mučením v trestním řízení. Sněmovna lordů kritizuje 
americkou administrativu].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 86, 2006, č. 2, s. 173 - 176.  

 Zvláštní odvolací výbor Sněmovny lordů odsoudil ve svém rozhodnutí praxi 
americké administrativy, která v rámci boje proti terorismu připouštěla mučení nebo 
výhrůžky mučením, nebo předávala podezřelé k vyšetřování do zemí, kde se mučení 
připouštělo nebo kde se praktikuje dodnes. Důkazy takto získané by před britskými 
soudy nebyly vůbec připuštěny. Ani boj proti terorismu neopravňuje k tak zásadnímu 
porušování lidských práv. Stručná charakteristika vystoupení některých členů 
odvolacího výboru.  

BEL - fre: PA: bh/2006 

 

004790 - ANAL 039031 

CHMELÍK, Jan 

Úvahy o agentu provokatérovi a korunním svědkovi.  

In: Karlovarská právní revue. - 1, 2005, č. 2, s. 3 - 11.  

 Otázka přípustnosti a zákonnosti tzv. policejní provokace. Její definování, rozlišení 
agenta provokatéra a agenta kontrolora. Problematika zákonnosti jednání policejního 
orgánu, posouzení trestní odpovědnosti obviněné osoby. Důkazy získané policejní 
provokací a jejich přípustnost v trestním řízení. Korunní svědek jako institut trestního 
práva. Definování korunního svědka, jeho zákonná úprava. Podmínky přiznání statutu 
korunního svědka. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004676 - ANAL 038172 

COISNE, Sarah 

Les enjeux du princip de la rétroactivité in mitius consacré dans le Pacte 
internationale relatif aux droits civils et politiques [Podstata principu retroaktivity in 
mitius, tak jak je ustálený v mezinárodní úmluvě o občanských a politických 
právech].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 86, 2006, č. 1, s. 5 - 69.  

 Analýza třetí věty Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech, která 
zakládá princip ukládání mírnějšího trestu v institutu retroaktivity. Terminologie 
použitá v Úmluvě, výklad pojmů zákon, porušení zákona, resp. trestný čin a trest. 
Rozsah retroaktivity in mitius, kritéria výkladu a aplikace. Teorie a praxe principu 
retroaktivity in mitius. Nutná obezřetnost při aplikaci i vzhledem k nejasným 
formulacím základních pojmů a kritérií. 

BEL - fre: PA: bh/2006 
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004664 - ANAL 038161 

ČECH, Petr 

Modernizace akciové komunitární úpravy.  

In: Obchodní právo. - 15, 2006, č. 2, s. 7 - 12.  

 Návrh Směrnice Evropské komise o výkonu hlasovacích práv akcionářů společností, 
které mají sídlo v členském státě a jejichž akcie jsou přijaté k obchodování na 
regulovaném trhu. Účel návrhu směrnice a jeho kontext. Působnost navržené 
směrnice. Vymezení pojmu akcionář. Svolání valné hromady. Distanční výkon práv. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004679 - ANAL 038175 

DE CODT, J. 

Coopération internationale en matiere pénale dans le cadre européen : Barcelone, 211 
- 23 novembre 2005 [Mezinárodní spolupráce v trestních věcech v evropském 
prostoru. Barcelona, 21. - 23. listopadu 2005].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 86, 2006, č. 2, s. 168 - 172.  

 Setkání prokurátorů a státních zástupců evropských zemí v Barceloně a obsah jeho 
jednání. Úsilí EU o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Součástí tohoto 
úsilí je harmonizace trestněprávních norem členských zemí a postupné vytváření 
evropského trestního práva. Témata jednotlivých vystoupení: modely justiční a 
trestněprávní spolupráce, mechanismy kontroly, přeshraniční a multilaterální 
spolupráce, schengenský systém, systém evropského soudnictví, úloha a význam 
Evropského soudního dvora. Jmenné odkazy: Codt, J. De viz De Codt, J. 

BEL - fre: PA: bh/2006 

 

004703 - ANAL 035773 

ELEY, Susan 

Changing Practices : The Specialised Domestic Violence Court Process [Měnící se 
praktiky : Proces specializovaného soudu pro domácí násilí].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 44, 2005, č. 2, s. 113 - 124, 27 lit.  

 Soudy specializované na domácí násilí existují v USA a také v Kanadě, Austrálii a 
Velké Británii. Tento článek představuje případovou studii soudu v Torontu s 
důrazem na význam existence specializovaných nebo na určitý problém 
orientovaných soudů. Postup policie, žalobce, zacházení s obětmi a svědky. 

GBR - eng: PA: bš/2006 
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004784 - ANAL 038693 

GOLA, Petr 

Kde se práce přesčas nejvíce vyplatí?  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 4, s. 24 - 26, 1 tab., lit. 3.  

 Komentovaný přehled výše příplatků stanovených zákonem v 25 evropských zemích 
za přesčasovou práci. Tabulka výše příplatků v procentech a maximálního počtu 
přesčasových hodin ročně u zaměstnanců v r. 2004. Např. bez tohoto příplatku jsou 
zaměstnanci v Irsku a Španělsku, stoprocentní příplatek je v Lotyšsku. Max. počet 
přesčas. hodin není stanoven v Dánsku, V. Británii, Řecku a Irsku. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004737 - ANAL 038192 

HORNUNG, Rainer 

Grundzüge des französischer Strafverfahrensrechts im Vergleich zum deutschen 
Recht : Zwei Verfahrensordnungen und ein Ziel: Die effiziente, zugleich 
rechtsstaatliche Verfoldung von Straftätern [Základy francouzského trestního práva 
procesního ve srovnání s německým právem. Dva procesní řády a jeden cíl: účinně a 
zároveň v souladu s principy právního státu stíhat pachatele trestných činů].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 2, s. 9 - 13.  

 Přehled nejdůležitějších odlišností francouzského trestního práva procesního a práva 
německého. Kodifikace francouzského Code de procédure pénale (1957), německý 
Strafprozessordnung a jejich základní charakteristika. Některé základní procesní 
úpravy: vyšetřování právě páchaného trestného činu, předběžné vyšetřování, soudní 
vyšetřování, státní zastupitelství a řízení o zastavení řízení a usnesení o zastavení 
řízení, příslušnost soudu prvního stupně, předvolání obžalovaného k hlavnímu líčení, 
řízení o trestním příkazu, zrychlené řízení, podání obžaloby v rámci soudního 
vyšetřování, postup hlavního líčení až do oznámení rozsudku před policejním, 
zemským nebo trestním soudem, postup hlavního líčení před porotním soudem. 

BRD - ger: PA: bh/2006 
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004886 - ANAL 038706 

JACKSON, Michael 

The Litmus Test of Legitimacy: Independent Adjudication and Administrative 
Segregation [Test legitimnosti - nezávislé soudní rozhodnutí a administrativní 
segregace].  

In: Canadian Journal of Criminology amd Criminal Justice. - 48, 2006, č. 2, s. 157 - 
196, lit. 28.  

 Problematika rozhodování a praxe ohledně izolace vězňů v kanadských věznicích a 
nápravných zařízeních. Dvě zákonné formy izolace vězně v samotce apod. - 
disciplinární (za chování ve výkonu trestu - délka těchto trestů aj. podmínky jsou 
přesně vymezeny) a administrativní (správní, ochranné, bezpečnostní důvody pro 
nařízení k izolaci vězně. Zde pravidla přesně vymezena nejsou a správnost rozhodnutí 
se kontroluje až na základě stížností. Příklady. Napravování stavu, opatření a 
kontrolní orgány. 

CA - eng/fre: PA: bv/2006 

 

004788 - ANAL 039029 

JELÍNEK, Jiří 

Problémy trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých.  

In: Karlovarská právní revue. - 1, 2005, č. 1, s. 31 - 43.  

 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže. Vybrané sporné otázky hmotněprávní charakteristiky tohoto zákona: 
1) Samostatná právní úprava trestního práva mladistvých a její vztah k obecné právní 
úpravě - vývoj od roku 1852. 2) Problematika absolutní a relativní trestní 
odpovědnosti mladistvých. Věková hranice trestní odpovědnosti, příčetnost, 
rozumová a mravní vyspělost. 3) Sankcionování mladistvých podle zákona o 
soudnictví nad mládeží: výchovná opatření, ochranná opatření, trestní opatření. 
Problém sankcí za neplnění výchovných nebo ochranných opatření. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004754 - ANAL 039003 

JIRKA, Vladislav 

Porušení povinnosti lékaře poskytovat zdravotní péči se souhlasem pacienta a trestní 
právo.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 4, s. 102 - 108.  

 Problematika souhlasu pacienta s lékařským zákrokem. S poskytováním zdravotní 
péče se nutně pojí narušení právem chráněné tělesné integrity pacienta. Tento aspekt 
poskytování zdravotní péče nelze ztrácet ze zřetele, i když poskytování zdravotní péče 
je současně právem chráněnou aprobovanou činností, t.j. okolnost vylučující 
protiprávnost. Rozbor výkladového stanoviska státního zastupitelství č. 6/1998 k této 
problematice a související otázky (svémocný lékařský zákrok a ublížení na zdraví, 
jednání lékaře v krajní nouzi).   CZ - cze: PA: bh/2006 
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004775 - ANAL 039022 

JOUZA, Ladislav 

Pracovní doba a doba odpočinku.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 4, příl. s. 1 - 14.  

 Právní úprava pracovní doby a doby odpočinku podle zákoníku práce a dalších 
pracovněprávních předpisů. Délka a rozvrh pracovní doby, její začátek a konec. 
Pružná pracovní doba, dělené směny, pracovní doba podle žádosti zaměstnance atd. 
Přestávky v práci, práce přesčas, právní úprava odpočinku po práci, dny pracovního 
klidu, pracovní řády, úloha odborů. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004877 - ANAL 038703 

JOUZA, Ladislav 

Pracovněprávní důsledky záplav.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 5, s. 13 - 16.  

 Nepříznivé důsledky záplav pro firmy i zaměstnance a nezbytnost jejich řešení po 
ukončení kalamitní situace. Otázky převedení na jinou práci, pracovního volna, 
nařízení pracovní povinnosti, přerušení práce. Mzdy a zaměstnavatel. Pomoc 
uchazečů o zaměstnání.  

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004752 - ANAL 039001 

JURČÍK, Radek 

Nová právní úprava veřejných zakázek a koncesí.  

In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 4, s. 9 - 12.  

 Nová právní úprava veřejných zakázek a koncesních smluv. Cíl a předmět nové 
právní úpravy. Obsah zákona o veřejných zakázkách a jeho změny. Koncesní zákon a 
koncesní smlouvy. Spjatost zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004804 - ANAL 038697 

KLEČKOVÁ, Renáta 

Nepolitický čin: extradice, azyl.  

In: Právník. - 145, 2006, č. 5, s. 546 - 567, lit.  

 Extradice jako nejstarší klasická forma mezinárodní právní pomoci v trestních 
věcech. Vývoj a právní základy extradice. Znaky extradičního trestného činu. Důvody 
pro zamítnutí extradiční žádosti - politická výjimka, diskriminační klausule. 
Anglosaské právo a teorie nešetření. Extradice, azyl, lidská práva a terorismus. 
Azylové, extradiční řízení.   CZ - cze: PA: bv/2006 
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004787 - ANAL 039028 

KLÍMA, Karel 

Pojetí "ústavního práva sporného" aneb několik poznámek k nastolení otázky.  

In: Karlovarská právní revue. - 1, 2005, č. 1, s. 19 - 29.  

 Ústavní právo sporné a jeho vznik. Důležitost judikátů Ústavního soudu pro doktrínu 
ústavního práva, aktualizaci ústavy apod. Faktická povaha procesu před Ústavním 
soudem ČR (ÚS ČR). Rozhodnutí ÚS ČR a jeho povaha. Pojetí výkonu rozhodnutí a 
pojetí závaznosti rozhodnutí ÚS ČR. Tzv. nosné důvody jako precedenty.  
Rozhodování ÚS ČR v doktríně tzv. spravedlivého procesu. Judikatura ÚS ČR jako 
pramen práva, pravomoc autentického výkladu, výkladové extenze.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004802 - ANAL 038695 

KOMÁREK, Jan 

"Velký hybatel" - Evropský soudní dvůr a hledání vnitřního souladu právního řádu 
Společenství.  

In: Právník. - 145, 2006, č. 5, s. 497 - 531, lit.  

 Nejednoznačnost postavení Evropského soudního dvora, jeho poslání, kompetence, 
pravomoci a činnost. Evropský soudní systém, závaznost rozhodnutí Soudního dvora 
a potřeba spolupráce mezi komunitárními soudy. Principy a příklady rozhodování 
ESD.  

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004799 - ANAL 039040 

KOSTADINOVOVÁ, Ilona 

Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v pracovněprávních vztazích.  

In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 2, s. 92 - 103.  

 Korektivy platnosti právních úkonů (tzv. dobré mravy). Neplatnost pracovněprávních 
úkonů a její následky. Konkurenční doložky v pracovních smlouvách a nová právní 
úprava v zákoníku práce. Zákaz diskriminace, ochrana osobních údajů, problematika 
šikanování (mobbing), pracovní smlouvy na dobu určitou. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004691 - ANAL 038186 

KÜHN, Zdeněk 

Role judikatury v České republice a její proměna v průběhu posledních patnácti let.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 2, s. 51 - 57.  

 Vývoj judikatury v západní Evropě a odlišný vývoj v Evropě komunistické. 
Současný význam judikatury v české právní kultuře. Prvky opravňující soudce 
odchýlit se od judikatury, citace nejnovějších soudních rozhodnutí. Kritika 
specifického institutu výkladových stanovisek nejvyšších soudů. Nastínění příčin 
některých specifik středoevropské postkomunistické právní kultury a stručný popis 
rozdílů mezi právní kulturou autoritativní a autoritářskou. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004749 - ANAL 038200 

MICHAL, Petr 

Přezkum platnosti pramenů komunitárního práva z hlediska jednotlivce. 

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 7, s. 237 - 244.  

 Komunitární právo by v ČR mělo být plně aplikováno. Možnosti jednotlivce 
zpochybnit platnost jeho pramenů. Důvody neplatnosti sekundárních pramenů 
komunitárního práva (nicotnost a neplatnost právních aktů) a způsoby, jak se může 
jednotlivec jejich neplatnosti dovolávat (žaloba na neplatnost, námitka  
neaplikovatelnosti, předběžná otázka). 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004792 - ANAL 039033 

NEZKUSIL, Jiří 

Odklon v trestním řízení.  

In: Karlovarská právní revue. - 1, 2005, č. 2, s. 30 - 59.  

 Stručná historie odklonu v podmínkách ČR. Výchozí myšlenky odklonu v trestním 
řízení, poznatky o odklonu v evropských zemích. Pojem a základní formy odklonu, 
jeho účel a opodstatněnost. Prostor pro odklon a rozsah jeho možného použití. 
Působení prokurátora, resp. státního zástupce. Materiální důvody upuštění od 
trestního stíhání. Změny v rozsahu nestíhání a jeho alternativy. Podmíněné upuštění 
od trestního stíhání a směrnice pro nestíhání. Zprostředkování, mediační a probační 
služby. Řízení o odklonu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004880 - ANAL 038930 

NOVÁK, František 

Slovensko - tvrdá právní norma (SBS zcela podřízeny dozoru MV a policie).  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 2, s. 47 - 51.  

 Analýza nového zákona č. 473/2005 Sb., o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti 
a o změně a doplnění některých zákonů. SBS jsou zcela podřízeny dozoru MV SR a 
Policie SR. Podmínky, za nichž je fyzické osobě udělena licence k provozování SBS. 
Řízení o udělení licence k provozování bezpečnostní služby (paragrafy 22 - 35 
zákona). Zánik oprávnění k provozování bezpečnostních služeb. Provozování 
bezpečnostní služby (Hlava 2). 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004677 - ANAL 038173 

NUYTIENS, An - ELIAERTS, Christian - CHRISTIAENS, Jenneke 

Le dessaisissement: un "privilege" du noyau dur? [Předání věci mladistvého: "výsada" 
tvrdého jádra?].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 86, 2006, č. 1, s. 70 - 90, lit. 12, 5 tab., 7 
grafů a diagramů.  

 Výzkum aplikace a efektivnosti institutu předání mladistvého pachatele (16 - 18 let) 
závažného trestného činu nebo recidivisty z pravomoci soudu pro mládež k trestnímu 
řízení před prokurátorem. Tento institut (dessaisissement) je využíván soudy pro 
mladistvé pachatele jako poslední prostředek k uplatnění sankce nebo trestu u 
nenapravitelných recidivistů nebo zatvrzelých a nelitujících pachatelů. Význam 
osobnosti mladistvého při rozhodování dessaisissementu. Konkrétní výsledky 
výzkumu z hlediska struktury pachatelů, struktury trestných činů, aplikace institutu 
v různých skupinách mládeže. Kriminální kariéra pachatelů atd. 

BEL - fre: PA: bh/2006 

 

004786 - ANAL 039027 

OUTLÁ, Veronika 

Povinnost dodržování lidských práv členskými státy EU : Judikatura ESD.  

In: Karlovarská právní revue. - 1, 2005, č. 1, s. 3 - 18.  

 Vytvoření komunitárního práva základních práv, aplikace teorie základních práv jako 
obecných právních principů a jejich dodržování v rámci EU. Smlouva o EU a 
povinnost členských států respektovat lidská práva a základní svobody. Kontrola 
dodržování je však pouze politická, nikoli soudní a ustanovení Charty základních práv 
a svobod se váže jen na aplikaci komunitárního práva (jurisprudence ESD). Mimo 
oblast upravenou komunitárním právem státy zatím nejsou ochotny podřídit se 
jurisdikci Evropského soudního dvora. Základní situace při vydávání vnitrostátních 
právních aktů: implementace komunitárního aktu, jednání členského státu v rámci 
komunitárního práva, akt v rámci exkluzivních pravomocí členského státu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004760 - ANAL 039009 

PATĚK, Daniel 

Soudní vymáhání smluvní pokuty.  

In: Obchodní právo. - 15, 2006, č. 3, s. 13 - 19.  

 Procesní aspekty smluvní pokuty, která nebyla uhrazena dobrovolně, přičemž se 
věřitel obrátil na soud s žádostí o soudní ochranu svého práva. Věcná příslušnost 
soudu. Soudní poplatky. Rozhodování o přiznání práva na smluvní pokutu. Odepření 
soudní ochrany výkonu práva na smluvní pokutu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004864 - ANAL 038918 

PECINA, Martin 

Zadávání veřejných zakázek v oblastech postižených přírodní katastrofou.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 16, s. 8 - 9, 1 obr.  

 Výklad postupu podle zákona č. 40/2004, o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, který je určen pro zadavatele v oblastech postižených přírodní 
katastrofou. Tento metodický materiál je vydáván v souvislosti s rozsáhlými 
záplavami na území ČR a v návaznosti na vyhlášení stavu nebezpečí, resp. stavu 
nouze, na základě paragrafu 3 odst. 3, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon). Veřejné zakázky, které mají charakter 
krajní naléhavosti (jednací řízení bez uveřejnění - 27 odst.1 písm.c) zákona). Veřejné 
zakázky, které nemají charakter krajní naléhavosti. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

004743 - ANAL 038687 

PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, Vladimíra 

Diskriminace z pohledu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 4, s. 18 - 28, lit.  

 Zákaz diskriminace ve smyslu čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod. Postup Evropského soudu při posuzování stížností podle čl. 14. Protokol č. 
12 k Úmluvě. Rozhodovací činnost Evropského soudu a příklady z judikatury. 

CZ - cze: PA: bv/2006 
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004665 - ANAL 038162 

PEJŠEK, Vít 

Předběžné opatření.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 3, s. 24 - 26.  

 Podání návrhu na vydání předběžného opatření před zahájením nebo během 
probíhajícího soudního řízení je prostředkem účinného domáhání se práv. Předběžná 
opatření navrhovaná ze strany účastníků nebo jejich advokátů (ne však na návrh obce) 
s důrazem na změny provedené novelou občanského soudního řádu (zákon č. 59/2005 
Sb.). Návrh na vydání předběžného opatření. Vratná jistota. Lhůta pro rozhodnutí o 
předběžném opatření, jeho vyhlášení, vykonavatelnost. Škoda způsobená předběžným 
opatřením. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004688 - ANAL 038183 

PELIKÁNOVÁ, Irena 

Cesta k rozsudku soudu Evropských společenství.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 2, s. 5 - 11.  

 Ve fungování právního systému soud hraje roli interpretátora práva. Zároveň je ale i 
tvůrcem práva. Komunitární právo není doposud komplexním právním řádem, proto 
je význam judikátů v souvislosti tvorby komunitárního práva značný a zároveň je 
velmi důležitý i způsob právního myšlení převládající ve fungování komunitárních 
soudů v Lucemburku (Soud prvního stupně a Evropský soudní dvůr). Složení obou 
soudů. Pravidelný průběh řízení, procesní pravidla. Argumentace v rozsudku, jeho 
struktura, žaloby a pravomoci soudu.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004689 - ANAL 038184 

PETRLÍK, David 

Přístup Soudního dvora Evropských společenství k vlastní judikatuře.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 2, s. 11 - 17.  

 Diskuse o rozhodovací praxi Evropského soudního dvora (ESD), který komunitární 
právní řád utváří ve větší míře, než samotný zákonodárce nebo ústavodárce, protože je 
nucen je v mnohých oblastech suplovat a svou judikaturou vytvářet zásady, které by 
mohli nebo měli stanovit sami. Definování vztahu mezi komunitárním a vnitrostátním 
právem Soudním dvorem. Vytváření judikatury a její dodržování. Změna judikatury. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004758 - ANAL 039007 

POKORNÝ, Michal 

Organizační složka občanského sdružení jako poškozený v trestním řízení.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 4, s. 121 - 122.  

 Problematika organizační složky občanského sdružení jako právnické osoby a z toto 
plynoucí její postavení v trestním řízení jako poškozeného a její oprávnění samostatně 
jednat s obviněným.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004697 - ANAL 036983 

POUPEROVÁ, Olga 

Ochrana a zdroje obsahu informací.  

In: Správní právo. - 39, 2006, č. 2, s. 91 - 100, lit. 30.  

 Masová média a ochrana informací z právního hlediska. Právo zatajit zdroj, 
respektive obsah informací. Omezení tohoto práva v případě, že jde o závažný trestný 
čin. Příklady z ČR, z evropských zemí a z USA. 

CZ - cze: PA: jv/2006 

 

004755 - ANAL 039004 

PROUZA, Daniel 

K počátkům přípravného řízení u drogových trestných činů.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 4, s. 109 - 114.  

 Drogové trestné činy patří mezi nejnebezpečnější jak pro společnost, tak i pro 
koncového uživatele drogy. Přesto je nutné, aby v případě zahájení trestního stíhání 
konkrétního obviněného se tak stalo za důsledného dodržení zásady zákonnosti 
trestního stíhání. Vydání usnesení o zahájení trestního stíhání by měla předcházet 
pečlivá práce orgánů činných v trestním řízení v souladu s trestním řádem a dalšími 
právními předpisy platnými a účinnými v době provádění jednotlivých úkonů 
trestního řízení ve fázi před zahájením trestního stíhání. Přehled jednotlivých 
parametrů usnesení o zahájení trestního stíhání, možný konflikt některých zásad 
trestního řízení (zdrženlivost, rychlost, hospodárnost). 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004896 - ANAL 038945 

Přijetí zákona na ochranu před domácím násilím - prohlášení Bílého kruhu bezpečí a 
Aliance proti domácímu násilí.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 15, 2006, č. 1, s. 16 - 17.  

 Zákon na ochranu před domácím násilím. Zákon na ochranu před domácím násilím 
zasahuje do osmi zákonů. Zákon zavádí systémový, komplexní přístup k prevenci a 
ochraně před domácím násilím. Upravuje a propojuje postupy policie, justice a 
sociálních služeb při řešení případů domácího násilí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004751 - ANAL 038460 

PTÁČEK, Michal 

K možnosti podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o přípustnosti vydání do 
ciziny.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 4, s. 7 - 9.  

 Současná právní úprava vydávání do ciziny. Otázka možnosti podání opravného 
prostředku proti rozhodnutí příslušného krajského soudu o přípustnosti vydání do 
ciziny podle 397 tr. ř. Konstatováno, že změna ustanovení 397 tr.ř. oproti dříve 
účinnému 380 tr.ř. má pouze legislativně technický charakter a nikoliv charakter 
koncepční. Na základě této skutečnosti autor v závěru článku odpovídá na otázku, zda 
je tedy stížnost přípustná.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004837 - ANAL 039043 

RŮŽIČKA, Miroslav 

K možnostem trestního postihu vyhánění zemědělských rodin z půdy v rámci akce 
"K" v období let 1951 - 1953 jako zločinů proti lidskosti a dalších trestných činů z 
pohledu státního zastupitelství.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 4, s. 5 - 9.  

 Pokr. z č.1,2,3/2006. Kategorie trestných činů a skutkové podstaty, podle nichž by 
bylo možné stíhat vyhánění zemědělských rodin z půdy v rámci akce "K". 
Problematika promlčitelnosti a zejména zákazu retroaktivity k tíži pachatele. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004744 - ANAL 038688 

ŘÍHA, Jiří 

Ještě k trestnému činu opilství.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 4, s. 32 - 37, lit.  

 Diskuzní příspěvek k článku na téma trestný čin opilství, zveřejněném v č. 2 a 
3/2005. Jednotlivá pojetí trestného činu opilství. Sankce, porovnání horní hranice 
trestu odnětí svobody. Opilství jako abstraktně ohrožovací trestný čin, pojetí opilství v 
německé legislativě. Výše sankcí. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004840 - ANAL 039046 

Sbírka rozhodnutí ve věcech trestních : [č. 504/2006 - 509/2006].  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 4, příloha, s. 62 - 80. Sek.inf.p.: Sbírka 
LexisNexis - trestní (SLT). - 7, 2006 

 Podmíněné zastavení trestního stíhání. Náklady obhajoby, jednočinný souběh. 
Zkrácení daně, lichva. Ublížení na zdraví, úmysl, pokus, nutná obrana. Řízení o 
stížnosti pro porušení zákona. Nutná obrana. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004785 - ANAL 038694 

Sbírka ROZHODNUTÍ ve věcech pracovních a sociálních : Sbírka LexisNexis - 
pracovní a sociální (SLPS), ročník II..  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 4, vložená příloha (s. 62...80).  

 Pokračování případů soudních rozhodnutí (č. 22 až 27/2006) ze sbírky LexisNexis - 
SLPS, ročník II. Seznam uváděných případů je v obsahu přílohy. Uveřejněné judikáty 
jsou i v Databance Judikatury na www.judikatury.cz. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004878 - ANAL 038704 

Sbírka rozhodnutí ve věcech pracovních a sociálních : Sbírka LexisNexis - pracovní a 
sociální (SLPS), ročník II.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 5, vložená příloha (s. 82 ... 100).  

 Případy soudních rozhodnutí (č. 28 - 33/2006) ze Sbírky LexisNexis - SLPS, ročník 
II. Seznam případů je uveden v obsahu přílohy. Tyto judikáty obsahuje i Databanka 
Judikatury na www.judikatury.cz. 

CZ - cze: PA: bv/2006 
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004830 - ANAL 038903 

SCHAVEC, Milan 

Sociálnoprávna ochrana detí.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 140.  

Rec. na : Sociálnoprávna ochrana detí [Monografie] / Michal Oláh. - Prešov. 

 Čtyři základní části nové publikace. V první části se rozebírají otázky dítěte v 
ohrožení (týrané, zneužívané a zanedbané). Ve druhé části se rozebírá sociálně - 
právní ochrana z pohledu současné legislativy. Třetí část podává ucelený obraz o 
institucích zabezpečující ochranu a prevenci ohrožených dětí. Ve čtvrté části se 
pojednává o platných mezinárodních smlouvách, které se týkají práv dítěte. Publikace 
je vhodně doplněna názornými příklady z praxe, je zde zpracovaný lexikon 
základních pojmů. 

CZ - sla: PA: ká/2006 

 

004667 - ANAL 038163 

SOKOL, Tomáš 

Stále citlivé lustrace.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 3, s. 39 - 42.  

 Některé aspekty lustračních zákonů, jejich aplikací a z toho plynoucích lustračních 
sporů. Změna názorů na způsob nakládání s materiály StB evidujícími informátory a 
spolupracovníky. Vliv legislativy na tuto změnu názorů. Důvody tzv. lustračních 
sporů - pozitivní osvědčení, uvedení v seznamu StB. Zkušenosti z praxe lustračních 
sporů, včetně žalob na určení, že žalobce je neoprávněně evidován v materiálech 
bývalé StB. Nová vlna žalob po vydání zákona č. 107/2002 Sb. (tajní spolupracovníci, 
přístup k archivním materiálům). Soudní přezkumy. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004762 - ANAL 038461 

SOUKUP, Pavel 

Instrumenty práva Evropské unie proti podvodným jednáním pachatelů finanční 
kriminality.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 4, s. 9 - 15 .  

 Analyzována právní úprava zaměřená na potírání podvodných aktivit pachatelů 
obohacovacích jednání na úkor finančních prostředků Společenství. Trestní právo v 
Evropské unii. Vysvětlení pojmu finanční kriminalita. Boj s finanční kriminalitou v 
EU. Úmluva o ochraně finančních zájmů ES.Reakce na úmluvu o ochraně finančních 
zájmů ES. Corpus juris. Spolupráce států v potírání finanční kriminality na základě 
mezinárodních smluv mimo rámec ES. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2006 
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004741 - ANAL 038686 

SPÁČIL, Jiří 

Žaloby týkající se věcných břemen.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 4, s. 9 - 14, lit.  

 Obecně k ochraně práva odpovídajícího věcnému břemeni, občanský zákoník platný 
v ČR. Formulace petitu žalob. Příklady uplatňovaných žalobních návrhů a jejich vady. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004836 - ANAL 039042 

STŘÍŽ, Igor 

Využití záznamu telekomunikačního provozu v trestním řízení.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 4, s. 3 - 5.  

 Výklad aplikace par. 88 trestního řádu. Institut odposlechu, jeho právní úprava, 
povinnosti orgánů činných v trestním řízení a zejména Policie ČR. Pořízení záznamu 
telekomunikačního provozu, jeho použití jako důkazu v trestním řízení, ochrana 
třetích osob na trestním řízení nezúčastněných. Odposlechy a lidská práva. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004769 - ANAL 039016 

Systém mentoringu v trestní justici.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, březen, s. 38 - 39.  

 Projekt národního systému služby Mentor aplikovatelného kdekoli v ČR a systém 
spolupráce Mentora s Probační a mediační službou ČR. Cílovou skupinou jsou 
především příslušníci romské komunity, kterým byl uložen alternativní trest nebo 
opatření. Cíle projektu, realizace.   

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004690 - ANAL 038185 

ŠLOSARČÍK, Ivo 

Judikatura ESD a trestní právo : Euro-Nemesis či Euro-přímluvce?  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 2, s. 45 - 49.  

 Regulace trestního práva členských států právem EU (komunitárním i unijním) se 
mimořádně rychle rozvíjí. Judikatura Evropského soudního dvora týkající se trestního 
práva je výsledkem řízení v rámci prvního a třetího pilíře EU. Zároveň je omezena 
specifickými procesními pravidly pro pravomoci ESD v oblasti policejní a soudní 
spolupráce v trestních věcech. Vliv judikatury ESD na chování soudů a policie 
členských států. Oblasti, v nichž se ESD vyjadřoval v trestních věcech: výklad limitů 
omezení pravidel vnitřního trhu z důvodů veřejné bezpečnosti, princip 
nediskriminačního jednání při trestání chování porušujícího vnitrostátních pravidel 
členských států, povinnosti států účinně sankcionovat porušování pravidel vnitřního 
trhu a jiných komunitárních politik, včetně používání sankcí trestněprávních. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

004692 - ANAL 036981 

Ústava Finské republiky.  

In: Správní právo. - 39, 2006, č. 2, s. 101 - 135.  

 Dne 1.3.2000 vstoupila v platnost nová Ústava Finské republiky, která znamenala pro 
Finsko přechod od prezidentského systému k parlamentnímu systému vlády. Ústava je 
členěna do následujících kapitol: Základy státního zřízení, Základní práva a svobody, 
Parlament a poslanci, Činnost parlamentu, Prezident republiky a státní rada, Moc 
zákonodárná, Státní rozpočet, Mezinárodní vztahy, Soudnictví, Dohled nad 
zákonností, Organizace státní správy a samosprávy, Obrana státu, Závěrečná  
ustanovení 

CZ - cze: PA: jv/2006 

 

004753 - ANAL 039002 

VÁLKOVÁ, Helena 

Ochrana soukromí a osobnosti mladistvého versus právo na informace, svobodu 
projevu a zásada veřejnosti.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 4, s. 97 - 102.  

 Zakotvení striktní ochrany soukromí mladistvých a dětí po dobu celého řízení v 
zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Důraz na ústavní zásadu presumpce neviny a 
její spojení s ochranou osobních údajů a soukromí nezletilců v zájmu vyloučení 
škodlivých vlivů na jeho další život. Nikdo nesmí zveřejnit žádnou informaci, která 
by nezletilce umožnila identifikovat, nebo publikovat informace o řízení a 
rozhodování soudu mládeže, případně státního zástupce, stejně jako publikování 
každého textu nebo zobrazení týkajících se totožnosti nezletilého. Zákaz není časově 
omezen a vztahuje se na celé trestní řízení a na následující období. Rozbor této platné 
právní úpravy ve světle nálezu Ústavního soudu Pl ÚS 28/04 ze dne 8.11.2005. 
Návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004678 - ANAL 038174 

VANHAMME, Francoise 

La rationalité de la peine : Une approche sociocognitive des tribunaux correctionnels 
[Racionalita trestu. Sociokognitivní přístup trestních soudů].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 86, 2006, č. 2, s. 154 - 167, lit. s. 164 - 
167.  

 Retributivní model trestního práva a trestního soudnictví. Pojetí trestného činu jako 
ohrožení společnosti a porušení společenské smlouvy a z toho vyplývající i pojetí 
trestu. Teorie rozhodování o trestu, fáze rozhodování (smysl trestu a určení trestu). 
Souvislosti rozhodování o trestu, sociokognitivní přístup. Společenská újma, resp. 
společenská nebezpečnost jako vodítko při stanovování trestu. Rozsudky a dynamika 
trestů.  

BEL - fre: PA: bh/2006 

 

004800 - ANAL 039041 

Vědecká konference k otázkám rekodifikace trestního práva a prevence negativních 
jevů ve společnosti.  

In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 2, s. 112 - 114.  

Akce: Otázky rekodifikace trestního práva a prevence negativních jevů ve společnosti 
[mezinárodní konference]. Karlovy Vary (ČR), 12.2005. Vysoká škola Karlovy Vary 
Karlovy Vary (ČR).  

 Konference věnovaná otázkám rekodifikace trestního práva a prevence negativních 
jevů ve společnosti. Průřez obsahem jednotlivých referátů - zaměření výzkumné 
činnosti Ústavu prevence negativních jevů ve společnosti při VŠKV; koncepce 
rekodifikace trestního práva hmotného; problematika veřejného mínění o kriminalitě, 
cestách jejího omezování a úloze médií (J. Zapletal); kriminalita mládeže a její 
pokles; kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi (V. 
Porada); domácí násilí a soukromé právo; problematika patologického hráčství a 
výzkumu a výuky jeho psychologických aspektů. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004875 - ANAL 038702 

VEDRAL, Josef 

Stručný nástin obsahu nového správního řádu.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 5, s. 3 - 13, lit.  

 Rozsah působnosti nového správního řádu a jeho systematika (Zákon č. 500/2004 
Sb., správní řád, s účinností od 1. 1. 2006). Charakteristika nového správního řádu, 
hlavní změny. Zásady činnosti správních orgánů. Správní řízení - typy, průběh, 
rozhodování, opravné prostředky, výkon rozhodnutí, stížnosti, aj. 

CZ - cze: PA: bv/2006 



 74

004759 - ANAL 039008 

Výkladová stanoviska : Č. 7Zprac. Miroslav Růžička.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 4, s. 122 - 126.  

 Poškozený jako subjekt trestního procesu a stručný nástin vývoje trestního řádu v této 
souvislosti od roku 1873 do dnešní doby. Výkladové stanovisko k otázce doručování 
usnesení o odložení věci podle par. 159a odst. 1 až 4 Trestního řádu osobám, které se 
označují za poškozené, a oprávnění těchto osob podat stížnost po novele trestního 
řádu (zákon č. 265/2001 Sb.). 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004696 - ANAL 036982 

WAGNEROVÁ, Petra 

Jak je to se zákonem o právu shromažďovacím, respektive s oznámením shromáždění.  

In: Správní právo. - 39, 2006, č. 2, s. 65 - 90, lit. 48.  

 Cílem tohoto příspěvku je poskytnutí pohledu na současnou úpravu práva 
shromažďovacího s přihlédnutím k jejímu historickému vývoji na našem území. 
Součástí příspěvku má být i pokus o zodpovězení některých otázek, které při 
interpretaci současné právní úpravy vznikají a zamyšlení nad případnou další právní 
úpravou v dané oblasti. 

CZ - cze: PA: jv/2006 

 

004821 - ANAL 038894 

ZATLOUKAL, Leoš 

Vybraná ustanovení návrhu zákona o sociálních službách z pohledu praktické činnosti 
sociálních pracovníků.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 1, s. 71 - 80, lit. 20. 

 Návrh zákona o sociálních službách a jeho aplikace v praxi. Vymezení některých 
základních pojmů v tomto zákoně. Základní činnosti v azylových domech. Standardy 
kvality sociálních služeb. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004879 - ANAL 038705 

ZINGER, Ivan 

Human Rights Compliance and the Role of External Prison Oversight [Dodržování 
lidských práv ve věznicích a úloha vnější kontroly].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 48, 2006, č. 2, s. 127 - 
140, lit. 22.  

 Úvodní článek k dodržování, kontrole a ošetřování lidských práv vězněných osob 
(úvod k této problematice ve francouzštině je na s. 141 až 155). Lidská práva a 
nastavení režimu odsouzených osob ve věznicích aj. nápravných zařízeních. Diskuze 
k nastavení podmínek ve smyslu výkonu trestu (ne rekreace v izolaci) a zajištění 
lidských práv. K řešení stížností a činnosti různých komisí pro dodržování práv vězňů 
v Kanadě. 
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