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ALKOHOL, DROGY 
 

005077 - ANAL 039423 

CHVÍLA, L. 

Psychiatrie - adiktologie.  

In: Závislosti a my. - 2006, květen, s. 18 - 19.  

 Abúzus drog, návykových látek, je velmi široká oblast problémů,  situací, sociálních 
souvislostí, zdravotních následků, chemických vztahů, právních důsledků, 
historických souvislostí, kulturních zvláštností atd. Aktuální situace v psychiatrii a 
vymezení její role ve zvládání problému abúzu drog a návykových látek. Vlastní 
terapie ve smyslu psychiatrické péče je definována stupni: detoxikace, odvykací 
léčba, ambulantní doléčování. Soudní psychiatrie, forenzní posouzení stavu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005057 - ANAL 039403 

DOUBRAVA, Lukáš 

Nález ilegální drogy nemusí ředitel školy nahlásit.  

In: Učitelské noviny. - 109, 2006, č. 23, s. 8 - 9, 1 obr.  

 Případ studenta střední školy, který byl vyloučen ze školy za kouření trávy. Škola i 
kraj jsou zajedno (vyloučení) a ministerstvo školství nikoliv. Celou kauzu prošetřuje 
Česká školní inspekce. Pohled policie na tuto kauzu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005000 - ANAL 038722 

ENGELGARDT, Piotr - SLIWKA, Karol 

Metody wstepnej oceny sprawnosci psychofizycznej kierowcow [Psychofyzické 
metody testování způsobilosti řidičů].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 56, 2006, č. 1, s. 31 - 38, lit. 25.  

 Problematika detekování použití drog řidiči motorových vozidel a vlivu drog na 
centrální nervový systém z hlediska řízení vozidel. Z nejpoužívanějších metod a 
psychofyzických a psychofyziologických testů odhalování používání drog u řidičů. 
Čtyři základní a další metody testování na drogy, účinky některých drog a jejich 
rozpoznatelné projevy. Rozvoj, výzkumy a praxe testování drog u řidičů v Polsku a 
poznatky ze světa.  

PL - pol: PA: bv/2006 
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005055 - ANAL 038740 

MERTENS, Jennifer 

Managing the meth mess [Problematika likvidace výroben metamfetaminů] 

In: Law Enforcemet Technology. - 33, 2006, č. 5, s. 8 - 14.  

 Informace k rozšíření výroben metamfetaminů (pervitinu aj.) v USA a k praxi policie 
při likvidaci těchto laboratoří. Všeobecně k ohrožení těmito návykovými a zdraví 
nebezpečnými látkami. Ohrožení zasahujících policistů a zřizování jednotek 
specializovaných na likvidaci výroben. Legislativa. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

005078 - ANAL 039424 

Národní protidrogová centrála - Výroční zpráva.  

In: Závislosti a my. - 2006, květen, s. 22 - 26, 5 obr.  

 Výroční zpráva Národní protidrogové centrály (NPC). Obecná charakteristika v 
oblasti drog. Charakteristika současného stavu v oblasti zneužívání drog a drogové 
kriminality v ČR. Obchod s heroinem, s cannabisem, metamfetaminem, efedrinem, se 
syntetickými drogami: Charakteristika a akce zásahu NPC. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005076 - ANAL 039422 

PETR, P. - ZDRAŽILOVÁ, A. 

Kvalita života rodinných příslušníků drogově závislých osob - diplomová práce.  

In: Závislosti a my. - 2006, květen, s. 11 - 15.  

 Problematika drogové závislosti. problémy působené návykovými látkami. Kvalita 
života. Rozsah pojetí kvality života. Metody měření kvality života lze rozdělit do tří 
skupin: Externí metody, subjektivní metody a smíšené metody. Prohloubený pohled 
na kvalitu života. Tři typy dotazníků ke zjištění kvality života. Základní pojmy: 
Drogová závislost, droga, legální droga, drogová závislost, psychická závislost, 
fyzická závislost, abstinenční syndrom, tolerance, akutní intoxikace, zneužívání. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005079 - ANAL 039425 

POLANECKÝ, Vladimír 

Výroční zpráva za rok 2005 Hygienické stanice Hl.m.Prahy .  

In: Závislosti a my. - 2006, květen, s. 27 - 30, 1 tab.  

 Zpráva z jedenáctého sledování problematiky uživatelů drog, která sleduje všechny 
segmenty produkující validní data. Zdroje informací, definice a metodika. Hlavní 
závěry DIS za rok 2005 (drogový informační systém). Intoxikace v souvislosti s  



 4

užitím drogy (1995 - 2005). Trend podílu skupin základní drogy. CZ - cze: PA: 
ká/2006 

 

004981 - ANAL 039063 

SCHLANSTEIN, Peter 

Drogen im Strassenverkehr - neue Entwicklungen : 44. Deutsche Verkehrsgerichtstag 
[Drogy v silniční dopravě - nový vývoj. 44. zasedání Německého dopravního soudu].  

In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, č. 5, s. 32 - 33, 3 obr.  

 Problém drog v silniční dopravě je stálým tématem diskusí. Podceňování užití drogy, 
zejména konopí, nebo některých léků a alkoholu pro bezpečnost silniční dopravy. 
Drogy a léky jako příčiny dopravních nehod. Rizikovost i pasivního užití drogy. 
Legislativa postihující zneužívání psychotropních látek v silniční dopravě. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005048 - ANAL 038734 

STEVEN, Graeme C S 

Chasing the Dragon [Stíhání draka. Pěstování narkotik v jižním Afghánistánu].  

In: Intersec. - 16, 2006, č. 2, s. 9 - 12.  

 Pěstování konopí a produkce heroinu v Afganistánu. Údaje k produkci drog, zejména 
heroinu, a obchodování s nimi, k potlačování této produkce hnutím Taliban, o 
smlouvě s USA a Británií, k období ruské okupace země a k britské protinarkotické 
operaci na jihu Afganistánu. Úkoly afghánské armády. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005075 - ANAL 039421 

UŠÁK, J. 

Projekt Testování detektoru drog - DROGWIPE.  

In: Závislosti a my. - 2006, květen, s. 10.  

 Průběžné hodnocení používání detektoru drog DRUGWIPE. Manipulace s testerem. 
Zjišťování užití drog. Výzva k podrobení se stěru a po pozitivním stěru i lékařskému 
vyšetření. Negativní a pozitivní reakce. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004973 - ANAL 039057 

VYSKOČIL, František 

Kouření a sliznice : Cigareta nejen sexuálním vrahem.  

In: Vesmír. - 85, 2006, č. 5, s. 263.  
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Důsledky kuřáctví pro onemocnění sliznice. Poškození genu CFTR v buňkách 
tkáňových kultur je obdobné jako u zatím nevyléčitelné cystické fibrózy a zároveň je i 
prokazatelné narušení sexuálních a rozmnožovacích schopností. 

CZ - cze: PA: bh/2006  

 

KRIMINALITA, KRIMINOLOGIE, PREVENCE 
 

004557 - ANAL 038820 

BUREŠ, Radim - OTEVŘEL, Richard 

Jedenáctý kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justice.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 1, s. 49 - 55.  

Akce: Synergie a odpovědi: Strategická aliance v prevenci kriminality a trestním 
soudnictví [Kongres]. Bangkok (THAJSKO), 18.04.2005-25.04. 2005.  

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

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004559 - ANAL 038822 

CEJP, Martin - KARABEC, Zdeněk - SCHEINOST, Miroslav 

Ke 14. mezinárodnímu kriminologickému kongresu v Philadelphii.  

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

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

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

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004556 - ANAL 038819 

CHMELÍK, Jan 

Současný stav a trendy páchání loupeží v peněžních ústavech.  
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In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 1, s. 41 - 48, 2 tab.  

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

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004532 - ANAL 038396 

HRADECKÝ, Michal - BROŽ, Jiří 

Padělané pětitisícovky.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 1, s. 14 - 19, 7 obr.  

 Jednou ze závažných forem trestné činnosti na úseku hospodářské kriminality je 
padělání a pozměňování peněz. Případ padělaných pětitisícovek. Zajištění a 
zadokumentování důkazů o trestné činnosti všech zúčastněných osob. Citace z 
rozsudku Městského soudu v Praze. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004561 - ANAL 038824 

KARABEC, Zdeněk 

Základy kriminologie a trestní politiky.  

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

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

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

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004534 - ANAL 038398 

MYSLÍKOVÁ, Lenka - VAVRDA, Antonín 

Obchodování s lidmi, či kuplířství? 

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

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

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004643 - ANAL 038867 

PACHMAN, Aleš 

Korupce v České republice.  

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

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

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004603 - ANAL 038856 

PŘIBYL, Tomáš 

Kapitoly z historie hackingu. Telefony byly prvním cílem.  

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

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

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004550 - ANAL 038813 

VODIČKA, Karel 

Kořeny dětského vandalství.  

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

 Účast dětí na vandalismu. Vandalismus jak dětí, tak dospělých není statisticky 
sledován, protože se odehrává v přestupkovém řízení na různých úrovních obcí, či 
spíše vůbec ne. Vandal se rychle přizpůsobí, učí, vnímá a je velmi dynamickou 
osobností. Mění místa, styly a výzbroj (druhy barev, sprejů, tužek). Vandalství 
majetkové a vandalství počítačové. Protivandalovská prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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KRIMINALISTIKA,  SOUDNÍ VĚDY 
 

005096 - ANAL 039214 

BUTLER, John M. 

Genetics and Genomics of Core Short Tandem Repeat Loci Used in Human Identity 
Testing [Metoda STR Loci v genetice. Aplikace při určování identity].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 2, s. 253 - 265, 1 obr., 9 tab., lit. 139.  

 Používání identifikační metody STR (short tandem repeats) v posledních desetiletích. 
Stručný přehled. Současné metody používání STR v genetice, medicíně, 
kriminalistice. Databáze DNA. Perspektivy do budoucna. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005047 - ANAL 038733 

HEJNA, P. - HOTTMAR, P. 

Unusual Form of Accidental Mechanical Asphyxia [Neobvyklý případ udušení 
dveřním mechanizmem].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 56, 2006, č. 1, s. 61 - 63, 2 obr., 
lit. 9.  

 Podrobný popis případu mechaniky udušení a oběšení 46letého muže mechanizmem 
automatického uzavírání vstupních dveří supermarketu po jejich násilném otevření. 
Pitevní, toxikologický a biochemický nález. Diskuze a lékařské vysvětlení příčin 
smrtelné nehody. 

PL - pol: PA: bv/2006 

 

004999 - ANAL 038721 

KREMENS, Karolina 

Instytucja sledztw sadowo-lekarskich w stanie Connecticut [Systém soudního 
lékařství státu Connecticut, USA].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 56, 2006, č. 1, s. 24 - 30, lit. 11.  

 Základní informace k organizaci a systému soudního lékařství a znalectví v 
americkém státě Connecticut. Právní základy a legislativa soudního lékařství v tomto 
státě USA. Odpovědnosti, pravomoci a kompetence v rámci oboru. 

PL - pol: PA: bv/2006 

 

005061 - ANAL 039407 

MAKOVEC, Petr - NĚMEC, Jan 

Kriminalistické aspekty vyšetření stop spermatu – porovnání forenzních metod.  
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In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 2, s. 29 - 33, 2 obr., 1 tab., lit. 12.  

 K expertiznímu vyšetření přítomnosti stop spermatu se využívá řada metod 
založených na různých principech a s nestejnou průkazní hodnotou. Stanovení 
aktivity prostatické kyselé fosfázy. Stanovení přítomnosti specifického antigenu 
prostaty (PSA). Mikroskopické vyšetření spermatu a přítomnost spermií. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004928 - ANAL 038963 

Metodika systému včasné intervence.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 5, příloha.  

 Základní poslání "Systému včasné intervence" (SVI). Cíl SVI. Principy SVI. Zásady 
práce SVI. Cílové skupiny klientů SVI. Struktura systému. Vazby mezi subjekty SVI. 
Realizace SVI v lokalitě. Vytvoření společné komunikační platformy SVI. Hodnocení 
práce a efektivity SVI v lokalitě. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004997 - ANAL 038719 

NIEMCUNOWICZ-JANICA, Anna - JANICA, Jerzy - RYDZEWSKA-DUDEK, 
Maria - ZALUSKI, Janusz - DOPIERATA, Tomasz - WARDASZKA, Zofia - 
PTASZYNSKA-SAROSIEK, Iwona - OKLOTA, Magdalena 

Sadowo-lekarskie i wiktymologiczne aspekty zabójstw na podstawie danych Zakladu 
Medycyny Sadowej AM w Bialymstoku [Soudnělékařské a viktimologické aspekty 
vražd podle materiálů Fakulty soudního lékařství v Bialymstoku].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 56, 2006, č. 1, s. 5 - 8, 11 obr., lit. 
5.   

 Rozbor pitevních materiálů obětí vražd z evidence Institutu soudního lékařství v 
Bialymstoku z let 1982 až 2003. Analýza a přehledy těchto případů (způsob usmrcení 
a okolnosti vraždy, smrtelná zranění a použité nástroje a zbraně, výskyt vražd v čase, 
obrana oběti a bezprostředně přeživší, věk a pohlaví a místa pobytu oběti, místa činu, 
apod. Komentář k přehledům a diskuze.  

PL - pol: PA: bv/2006 

 

004998 - ANAL 038720 

PROSNIAK, Adam - GLOC, Eva - BERENT, Jaroslaw - BABOL-POKORA, 
Katarzyna - JACEWICZ, Renata - SZRAM, Stefan 

Ocena wydajnosci róznych metod izolacji DNA w plamach nasienia, krwi i sliny 
metoda QuantiBlot [Souprava QuantiBlot pro zjišťování účinnosti metod izolace 
vzorku DNA ze stop krve, semene a slin].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 56, 2006, č. 1, s. 19 - 23, 5 tab., 
lit. 10.   
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Porovnání metod izolace vzorků DNA odebíraných ze stop krve, slin nebo semene 
pro jejich optimální využití podle účelu odběru DNA (doba skladování, apod). 
Tabulkové přehledy výsledků měření zařízením QuantiBlot podle různých kritérií. 
Výsledky u 7 testovaných souprav a metod izolace vzorků DNA. Pracovní postup a 
diskuze. 

PL - pol: PA: bv/2006 

 

004959 - ANAL 038716 

SCHWALBE, Craig S. - FRASER, Mark W. - DAY, Steven H. - COOLEY, Valerie 

Classifying Juvenile Offenders According to Risk of Recidivism [Stanovování míry 
rizika recidivy u mladistvých pachatelů].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 33, 2006, č. 3, s. 305 - 324, 4 tab., lit. 29.  

 Význam odhadu recidivy mladistvého pachatele pro rozhodování soudů. Nástroje 
odhadu rizika a rozdíly v jejich přesnosti v závislosti na pohlaví, rasové a etnické 
příslušnosti pachatele. Výsledky studie a doporučení. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

005099 - ANAL 039215 

SENIN, N. - GROPPETTI, R. - GAROFANO, L. - FRANTINI, P. - PIERNI, M. 

Three-Dimensional Surface Topography Acquisition and Analysis for Firearm 
Identification [Přínos trojrozměrné povrchové topografie a analýzy pro identifikaci 
střelných zbraní].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 2, s. 282 - 295, 18 obr., lit. 17.  

 Výhody a nevýhody trojrozměrné topografie při identifikaci střelných zbraní, 
výstřelů, nábojů. Porovnání s dřívějšími metodami. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

004929 - ANAL 038964 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Dějiny československé kriminalistiky 2.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 5, příloha.  

 Upoutávka na publikaci "Dějiny československé kriminalistiky" - 2. díl. Historie 
československé kriminalistiky od roku 1939 až po současnost. Stručné dějiny světové 
kriminalistiky. Dějiny československé kriminalistiky. Období okupace Německem 
(1939 - 1945). Období Sboru národní bezpečnosti (1948 - 1951). Období od roku 
1991. Podrobná analýza jednotlivých oblastí a problematiky dějin československé 
kriminalistiky. 

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

005028 - ANAL 039089 

ARENZ, Johannes 

Polizeihubschreuber als Führungs- und Einsatzmittel : Darstellung der Einsatzprofile 
[Policejní vrtulník jako řídící a zásahový prostředek. Ukázka zásahového profilu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 3, s. 5 - 9.  

 Rychlost, pohyblivost, nezávislost na terénu a přehled, to jsou základní vlastnosti, 
které činí vrtulníky použitelné v každodenní policejní práci a které je činí velmi 
výkonným řídícím a zásahovým prostředkem. Stručný přehled vývoje užití vrtulníků 
policií. Technický vývoj vybavení vrtulníků. Oblasti činností, v nichž jsou vrtulníky 
nasazovány - zajištění ochrany před ohrožením, zajištění vnitřní bezpečnosti, boj proti 
kriminalitě, masová shromáždění a mimořádné akce, mimořádné události, bezpečnost 
silničního provozu. Spolupráce leteckých jednotek se speciálními útvary a 
jednotkami. Letecký personál, jeho kvalifikace a vzdělávání. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004932 - ANAL 038966 

DIATKOVÁ, Nataša 

Londýn: Dobrovolníci v řadách Metropolitní policii. 

In: Policista. - 12, 2006, č. 5, s. 27, 2 obr.  

 Dobrovolnické organizace v Anglii se věnují zajišťování a poskytování 
dobrovolnické služby ve všech oblastech společenského života. V současnosti běží 
projekt dobrovolných policejních kadetů, který je přímo řízen Metropolitní policií. Po 
absolvování školení a výcviku jsou kadeti postupně zařazovaní do práce všech složek 
policie. Projekt dobrovolníků v řadách policie, kde se počítá s lidmi středního věku a 
seniory. Hlavním cílem je začlenění členů občanských komunit žijících v Londýně do 
práce policie a následná policejní práce orientovaná na služby veřejnosti, tzn. 
Community policing. Činnost a úkoly dobrovolníků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004995 - ANAL 038470 

DRTINA, Emerich 

Policisté s padákem.  

In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 5, s. 14 - 17, foto.  

 Ve čtyřech pokračováních budou čtenáři postupně seznamováni nejen s historií a 
současností Útvaru rychlého nasazení (URNA), s jeho organizační strukturou, 
systémem přijímání nových uchazečů, s výcvikem, s nasazením v akcích včetně 
zahraničních misí, ale také s výzbrojí a materiálním vybavením. Vznik jednotky, její 
znak. Nasazování jednotky. Profesní charakteristika ředitele URNA plk. JUDr. L.  
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Lochmana. Organizační struktura URNA, průběh a fáze výběrového řízení. 
Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

005027 - ANAL 039088 

FRIEDL, Achim 

Hubschreuber als Führungs- und Einsatzmittel zur Erfüllung von Polizeiaufgaben und 
Katastrophenhilfe : Bestandsausnahme und Ideen für die Zukunft [Vrtulník jako řídící 
a zásahový prostředek pro plnění policejních úkolů a pomoci při katastrofách. 
Současný stav a představy o budoucnosti].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 3, s. 2 - 5, 2 tab., 1 mp. 

 Stále častější používání vrtulníků při policejních akcích. Vývoj vrtulníků a počátky 
jejich používání v policii, vznik speciálních leteckých policejních útvarů. Rozmístění 
vrtulníkových stanovišť, organizace letecké služby. Rozsah jejich použití a úkoly – 
vzdušná bezpečnost, mimořádné události, přeprava osob a materiálu, sledování 
dopravní situace apod. Náklady, technické vybavení, očekávaný vývoj. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004927 - ANAL 038962 

HORVÁTH, Jan 

Experiment.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 5, s. 38 - 40, 1 graf, 1 obr.  

Seznámení s výsledky pokusu týkajícího se prostého reakčního času policistů. Vlastní 
průběh experimentu. Přínos experimentu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004958 - ANAL 039202 

JIM, Julia - MITCHELL, Fawn Ngo - KENT, Douglas R. 

Community-oriented policing in a retail shopping center [Community policing v 
maloobchodním nákupním středisku].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 29, 
2006, č. 1, s. 146 - 157, 4 tab., lit. 33.  

 Nový program spolupráce policie s veřejností, zvaný P/BEP (Police/Business 
Empowerment Partnership) ve Westminsteru, California. Realizace tohoto programu a 
vyhodnocení výsledků. Aplikace programu v nákupním středisku. Zákazníci, pocit 
bezpečnosti, strach z kriminality, činnost gangů. Pozitivní výsledky při potírání a 
prevenci kriminality. 

GBR - eng: PA: jv/2006 
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004976 - ANAL 039060 

KLUG, Jürgen 

Das Prinzip der ausgestreckten Hand [Princip podávané ruky] ; Das Gespräch führte: 
Beatrix Altmann.  

In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, č. 5, s. 10 - 11.  

 Strategie a taktika deeskalace násilí, kterou uplatňují antikonfliktní policejní týmy v 
Berlíně v případě masových pouličních akcí, kde vzniká nebezpečí konfliktu nebo 
násilných akcí. Komunikace s davem, zejména mládeží a tzv. princip podané ruky. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004933 - ANAL 038715 

SMITH, Eric 

Comparative staffing analysis [Komparativní analýza řídícího štábu].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 4, s. 94 - 103, 3 obr., 3 tab.  

 Využívání počítačových programů při organizaci a personálním řízení (složení 
policejních hlídek apod.). Načtení informací, plán úkolů (jeho případné změny) a 
personální zabezpečení. Využití těchto počítačových programů na policejních 
odděleních v USA. 

USA - eng: PA: bv2006 

 

005014 - ANAL 039078 

SPURNÝ, Joža 

Styly vedení pracovních týmů.  

In: Naše policie. - 13, 2006, č. 5, s. 5.  

 Efektivitu fungování pracovních týmů ovlivňuje, kromě jiného, styl, jenž vedoucí 
pracovník využívá k dosahování výkonových cílů týmu (styl vedení, řídící styl). 
Způsob, jímž se řídící styl projevuje. Základní styly řízení (autoritativní, liberální, 
demokratický). Nový typ řídícího stylu - integrativní (sociálně integrativní), jako 
kombinace autoritářského a demokratického stylu řízení. Volba řídícího stylu a vlivy 
na výběr působící. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004926 - ANAL 038961 

VANĚK, Jan J. 

Policejní práce se rychle mění.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 5, s. 30 - 31, 1 obr.  

 Nová základní odborná příprava (ZOP). Projekt monitoringu. SWOT analýza. Práce 
monitorovacího týmu. Dílčí a závěrečné zkoušky. Průběh praktického výcviku. Závěr 
k vyhodnocení pilotního roku. CZ - cze: PA: ká/2006 
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004957 - ANAL 039201 

VERMA, Arvind - GAVIRNENI, Srinagesh 

Measuring police efficiency in India : an application of data envelopment analysis 
[Měření efektivity policejní práce v Indii. Způsob analýzy dat].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 29, 
2006, č. 1, s. 125 - 145, 9 tab., 2 obr., lit. 25.  

 Účelem tohoto výzkumu je vyvinout metodu měření efektivity policejní práce. 
Vyhodnocení dat bylo provedeno technikou DEA (Data Envelopment Analysis). V 
čem spočívá technika DEA a v čem jsou její přednosti. Možnosti použití techniky 
DEA v dalším výzkumu. Závěr.  

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

005029 - ANAL 039090 

WALZIK, Joachim 

Einsatzmöglichkeiten des Polizeihubschraubers - mehr als nur Verkehrsüberwachung 
: Mit modernster Technik ausgestattete Polizeihubschrauber im 24-h Einsatz 
[Možnosti nasazení policejních vrtulníků - víc než jen sledování dopravy. Modernější 
technické vybavení umožňuje jejich nasazení během celého dne].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 3, s. 10 - 13, 3 obr.  

 Vybavení policejních vrtulníků pro plnění různých okruhů policejních činností: 
pátrací a pronásledovací akce, podpora speciálních jednotek, mimořádné akce a velká 
masová shromáždění, dopravní a jiné katastrofy, transport ohrožených osob a 
specialistů, sledování životního prostředí. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004975 - ANAL 039059 

Während man redet, fliegen keine Steine [Dokud se mluví, nelétají kameny].  

In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, č. 5, s. 6 - 8, 4 obr.  

 Komunikace jako metody prevence vzniku konfliktní situace v případě masových 
shromáždění, protestních akcí, demonstrací apod. Vznik a podstata tzv. koncepce 
AHA (Aufmerksamkeit - Hilfe - Appell = Pozornost - Pomoc - Výzva), vytvoření 
policejních antikonfliktních týmů, taktika komunikace s davem a jednotlivými 
účastníky, zkušenosti z nasazení těchto týmů. Možnosti a hranice jejich činnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004956 - ANAL 037000 

BROWN, Ben - BENEDICT, Wm Reed - WILKINSON, William V. 

Public perceptions of the police in Mexico : a case study [Jak mexická veřejnost 
vnímá policii].  
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In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 29, 
2006, č. 1, s. 158 - 175, lit. 76.  

 Průzkum byl proveden formou ankety u více než 300 studentů právnické školy v 
Tampicu, Tamaulipas. Většina respondentů hodnotila státní, federální a obecní policii 
negativně. Výsledky tohoto místního průzkumu nelze generalizovat, ale i tak je 
patrné, že vzájemný vztah mezi mexickou policií a veřejností není dobrý a bude nutno 
zavést určité reformy. 

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

005030 - ANAL 039091 

ERLEWEIN, Volker 

Das Einsatzmittel "Polizeihubschreuber" im Wandel der Zeit : Polizeifliegerei in 
Baden-Württemberg [Zásahový prostředek "policejní vrtulník" v proměnách času. 
Policejní letectvo v Baden-Württembersku] 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 3, s. 13 - 17, 5 obr.  

 Policejní letectvo v Baden-Württembersku a jeho vybavení vrtulníky. Změny v 
technickém vybavení vrtulníků a změny v rozsahu a obsahu úkolů policejního 
letectva. Ochrana hranic, základní filozofie činnosti, rozmístění vrtulníkových 
stanovišť. Organizace letecké jednotky, vybavení vrtulníky. 

BRD - ger: PA: bh/2006  

 

005032 - ANAL 039093 

FRIEDT, Wolfgang 

Einsatz von Polizeihubschreuber : Freistaat Thüringen [Nasazení  policejních 
vrtulníků. Svobodný stát Thüringen].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 3, s. 20 - 21, 3 obr.  

 Ve Svobodném státě Thüringen jsou policejní vrtulníky používány jako řídící, 
zásahový a transportní prostředek při policejních akcích, spolupráce se sousedními 
německými státy. Typy zásahů, při nichž jsou vrtulníky používány. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005094 - ANAL 039212 

How to Implement Shared Leadership : Advice from the BAPD Leadership Team 
[Jak realizovat dělitelné vedení. Rady od řídícího týmu BAPD].  

In: Police Chief. - 73, 2006, č. 4, s. 34 - 37.  

 Zkušenosti z policejní služebny Broken Arrow Police Department, Oklahoma. Kolik 
členu má mít řídící tým (10 až 15), jak jsou členové voleni, jak dlouho mají být v 
řídícím týmu (nejlépe 2 roky). Úloha náčelníka, úloha ostatních členů řídícího týmu. 
Tým se schází třikrát za měsíc, z toho alespoň jedna schůze je přístupná i nečlenům. 
Způsob přípravy: kreativní myšlení, pohotovost, řešení problémů, konfliktní situace, 
modelové situace. Překážky a perspektivy. USA - eng: PA: jv/2006 
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005098 - ANAL 038743 

LOVEDAY, Barry 

Workforce Modernisation: Implications for the Police Service in England and Wales 
[Modernizace. Civilní personál v anglické a velšské policii a důsledky pro výkon 
služby].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 2, s. 105 - 124, lit. 17.  

 Názory na probíhající a očekávané další reformy v personální politice policie Anglie 
a Walesu a na související důsledky. Nárůst personálu nepodléhajícímu služební 
přísaze policisty. Srovnání s organizací a zkušenostmi policie v USA, Austrálii, aj. 
Problémy, klady a zápory zaměstnávání policistů nepodléhajících přísaze. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005033 - ANAL 039094 

PAULSEN, Timm 

"Pirol Berlin" : Strategische Allianzen im Flugdienst der Polizeien der Ländern und 
des Bundes [Pirol Berlín. Strategické spojenectví policejních letecké služby spolkové 
země a Spolku].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 3, s. 21 - 23.  

 Program vzájemné spolupráce a součinnosti leteckých oddílů zemské, resp. berlínské 
a spolkové policie. Organizace a strategie této spolupráce, její cíle a výsledky. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005031 - ANAL 039092 

THIEMEYR, Franz Bernhard 

Wenn der "IBIS" startet - Polizeihubschreuber in Hessen : Moderne 
Einsatzunterstützung [Když startuje IBIS - policejní vrtulníky v Hessensku. Moderní 
podpora zásahu]. 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 3, s. 17 - 20, 5 obr.  

 Policejní jednotka vrtulníků v Hessensku, její vznik a vývoj. Typy vrtulníků, jejich 
vybavení. Nasazení vrtulníků do akce, jejich úkoly v policejní praxi. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005095 - ANAL 039213 

VENKATRAMAN, Bharathi A. 

Lost in Translation : Limited English Proficient Populations and the Police [Ztraceni v 
překladu. Populace s omezenou možností komunikace v angličtině a policie].  

In: Police Chief. - 73, 2006, č. 4, s. 40 - 50, lit. 25.  

 Osmnáct procent obyvatel USA (t.j. téměř 47 miliónů lidí) mluví doma jinou řečí než 
angličtinou, přičemž se zdaleka nejedná jen o problém imigrantů ve velkých městech.  
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Následkem jazykové bariéry je policejní práce méně efektivní. Proto byly 
vypracovány nové koncepce překonávání jazykových bariér. V některých případech 
může včasná komunikace zachránit životy obětí i policistů. Popis několika 
konfliktních situací. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005093 - ANAL 039211 

WUESTEWALD, Todd - STEINHEIDER, Brigitte 

The Changing Face of Police Leadership [Měnící se tvář policejního managementu].  

In: Police Chief. - 73, 2006, č. 4, s. 26 - 33, 3 obr., lit. 22.    

Způsob vedení současného policejního sboru se vyznačuje týmovou prací, hrdinství 
jedné osoby patří minulosti. Dělitelné vedení (shared leadership) dává určité 
pravomoci i těm jedincům, kteří nejsou začleněni v policejním managementu. Vedení 
a rozhodování není tedy soustředěno v rukou jednoho nebo několika "velkých šéfů", 
jako tomu bylo dříve. Tento typ managementu však není ještě dostatečně rozšířen, 
policejní organizace často ulpívá na tradičním hierarchickém systému. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

004993 - ANAL 039071 

FASTNER, Jindřich 

Kdy bude trest úhrnný, kdy souhrnný a kdy společný? 

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 5, s. 154 - 155.  

 Výklad termínů stejnorodý a nestejnorodý souběh, jednočinný a vícečinný souběh, 
úhrnný trest, souhrnný trest a společný trest. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005039 - ANAL 038725 

FIEDLER, Miloš - FIEDLEROVÁ, Daniela 

Trvalý pobyt občana a jeho právní dopady.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 5, s. 19 - 21.  

 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Trvalý pobyt obyvatel 
a právní dopady přihlášení občana k trvalému pobytu. Volba adresy trvalého pobytu 
(povinnost přihlásit se není stanovena). Příklady právních záležitostí, kde je údaj o 
trvalém pobytu významný (exekuce, rodinné právo, občanské právo, volební právo, 
daně, sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného).CZ - cze: PA: bv/2006 
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004989 - ANAL 039067 

GŘIVNA, Tomáš 

Zásada "ne bis in idem" v evropském právu.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 5, s. 133 - 137.  

 Účelem zásady ne bis in idem je zajistit stav právní jistoty zejména pro obviněného. 
Jedná se o trestněprávní i trestněprocesní vztah. Trestněprávní vztah vzniká v 
důsledku spáchání trestného činu mezi pachatelem a státem, trestněprocesní vztah 
vzniká mezi orgány činným v trestním řízení a osobou, proti níž se trestní řízení vede, 
zejména obviněným. Problematika zásady ne bis in idem se neomezuje jen na 
jurisdikci jednoho státu, ale má i mezinárodní rozměr. Úprava zásady ne bis in idem v 
rámci evropského práva (Prováděcí úmluva k Schengenské dohodě), relevantní 
rozhodnutí Evropského soudního dvora a odraz v českém právním řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2006  

 

004972 - ANAL 039056 

HOLUB, Miloš 

Registrované partnerství? : Ani ryba ani rak. 

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 9, s. 313 - 317.  

 Kritické zhodnocení zákona o tzv. registrovaném partnerství osob stejného pohlaví 
(č. 115/2006 Sb.). Koncepce a systematika zákona. Pojmy a jejich výklad. 
Předpoklady pro vstup do partnerství a zánik partnerství. Práva a povinnosti partnerů. 
Promítnutí institutu registrovaného partnerství do civilněprávních úprav. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004990 - ANAL 039068 

HRNČIŘÍK, Tomáš 

Vybrané problémy spojené s trestným činem předlužení dle ust. par. 256c TrZ.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 5, s. 137 - 139.  

 Trestný čin předlužení jako úpadkový delikt a stručný vývoj jeho právní úpravy. 
Paragraf 256c TrZ (zákon č. 105/2000 Sb.) a vymezení skutkové podstaty trestného 
činu předlužení. Objektivní a subjektivní stránka trestného činu předlužení, 
problematika jeho objektu a subjektu. Trestný čin způsobený úpadkem podle návrhu 
nového trestního zákoníku. Aplikační problémy s právní úpravou trestného činu 
předlužení. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005041 - ANAL 038727 

JOUZA, Ladislav 

Kdo kontroluje dodržování pracovněprávních předpisů (nový zákon o inspekci práce).  
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In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 5, s. 25 - 27, 2 obr.   

 Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě, zřízený na základě zákona o inspekci 
práce č. 251/2005 Sb. Sídla a působnosti inspektorátů. Oblasti kontrol, kontrola 
zákoníku práce. Poradenství, spolupráce odborníků, součinnost kontrolovaných osob 
a povinnosti inspektora.  

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004988 - ANAL 039066 

KRATOCHVÍL, Vladimír 

K pojetí trestného činu v návrhu trestního zákoníku České republiky 2006 : Glosa 
postrekodifikační.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 5, s. 129 - 133.  

 Otázka pojetí trestného činu patří k zásadním otázkám rekodifikace trestního práva 
hmotného. Stručná historie problému a jeho legislativního řešení. Pojetí trestného činu 
v návrhu trestního zákoníku ČR 2005/2006. Znaky trestného činu. Povaha a rozsah 
trestního bezpráví jako pojem a pojetí trestného činu. Společenská škodlivost jako 
základní znak trestného činu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005043 - ANAL 038729 

KŘEPELKA, Filip 

Dopady práva Evropského společenství na sociální zabezpečení a služby poskytované 
členskými státy.  

In: Právník. - 145, 2006, č. 6, s. 647 - 671, lit. 10.  

 Obecné rysy evropského sociálního státu a hospodářská integrace Evropského 
společenství. Příklady sociálního zabezpečení federálního (spolkového) státu - 
Německo, USA. Sociální a zdravotnické zabezpečení v širším kontextu, narušování 
rovnováhy institucemi ES, problematika rozhodování Soudního dvoru. EU a sociální 
problematiky, přístupy ČR. Možná řešení krizového stavu. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004971 - ANAL 039055 

MAREK, Karel 

Promlčení bezdůvodného obohacení v obchodněprávních vztazích.  

In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 5, s. 8 - 10.  

 Bezdůvodné obohacení v občanském zákoníku a jeho aplikace v obchodněprávních a 
obchodně závazkových vztazích. Institut promlčení v obchodním zákoníku, resp. v 
zákoně obecně a jeho aplikace v obchodně závazkových vztazích. Vybraná judikatura, 
nejasnosti výkladu právní normy. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004970 - ANAL 039054 

MLSNA, Petr 

První krok ÚS k vyjasnění vztahu českého ústavního práva a komunitárního práva.  

In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 5, s. 1, 3 - 5.  

 V souvislosti s konkrétní kauzou v oblasti cukerného průmyslu byl Ústavní soud 
postaven před otázku, do jaké míry je oprávněn posuzovat ústavní konformitu 
právních norem navazujících na komunitární právo, t.j. případy, kdy komunitární 
právo ke své aplikovatelnosti na území národních států vyžaduje implementaci 
prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů. Principy zvolené Ústavním soudem 
jako referenční ústavní kritérium v dané kauze. Přenos pravomocí vnitrostátních 
orgánů na nadnárodní orgány. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005038 - ANAL 038724 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Dožadování trestněprávní pomoci v členských státech Evropské unie z pohledu 
obhájce České republiky. 

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 5, s. 9 - 18, lit.  

 K novelizaci hlavy 25 trestního řádu, provedenou zejména zákonem č. 539/2004 Sb. 
Novelizace poskytuje nové nástroje pro mezinárodní justiční spolupráci ČR v 
trestních věcech. K opatřování důkazů na území jiného státu a hledisko práva na 
obhajobu. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005040 - ANAL 038726 

ŠČERBA, Filip 

K odklonům uplatňovaným ve zkráceném přípravném řízení.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 5, s. 22 - 24, lit.  

 Novela provedená zák. č. 265/2001 Sb. a diferenciace přípravného trestního řízení. 
Institut podmíněného odložení podání návrhu na potrestání vztahující se k určitému 
okruhu trestných činů. Zkušební doba a povinnosti podezřelého. Odložení věci po 
schválení narovnání.  

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005005 - ANAL 039203 

VEDRAL, Josef 

Přestupkové řízení a nový správní řád. 

In: Správní právo. - 39, 2006, č. 3, s. 137 - 178, lit. 87.  
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Nový správní řád (zákon č.500/2004 Sb.) nabyl účinnosti 1.1.2006 upravuje postupy 
správních orgánů při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. Orgány obcí 
příslušné k projednávání přestupků jako správní orgány podle nového správního řádu. 
Komise k projednávání přestupků jako zvláštní orgány obcí. Komise rady obce 
pověřená výkonem státní správy. Věcná příslušnost k projednávání přestupků. Řízení 
o přestupcích podle nového správního řádu. Průběh přestupkového řízení. Blokové a 
příkazní řízení. Odvolací řízení. Výkon rozhodnutí o přestupku. 

CZ - cze: PA: jv/2006 

 

004991 - ANAL 039069 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K rozlišení spolupachatelství a pomoci u trestného činu loupeže = K zavinění 
okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2005, č. 5, s. 140 - 141.  

 Spolupachatelstvím podle par. 9 odst. 2 TrZ je jednání osoby, která se s druhým 
spolupachatelem dohodla na oloupení oběti, byla na místě činu přítomna jejímu 
fyzickému napadení uskutečněnému druhým spolupachatelem a ještě v jeho průběhu 
nebo bezprostředně po něm se zmocnila věcí oběti. Utrpí-li oběť při tomto fyzickém 
napadení těžkou újmu na zdraví, odpovídají oba spolupachatelé za způsob tohoto 
následku, pokud o jeho možnosti vzhledem k okolnostem činu a svým osobním 
poměrům vědět měli nebo mohli. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005009 - ANAL 039073 

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA 

Vztah Úmluvy k provedení Schengenské dohody a volného pohybu osob ; Zprac.: 
Emil Ruffer.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 3, s. 34 - 39.  

 Právo na volný pohyb osob ve vztahu k Schengenské dohodě. Problematika volného 
pohybu osob, které jsou uvedeny v Schengenském informačním systému (SIS) jako 
nežádoucí. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, právní analýza a skutkový 
základ případu. Význam rozsudku pro Službu cizinecké a pohraniční policie ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005011 - ANAL 039075 

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 

"Tentýž čin" v prostoru svobody, bezpečnosti a práva ; Zprac.: Jan Komárek.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 3, s. 51 - 57.  

 Úmluva k provedení Schengenské dohody (čl. 54 a 71), zásada zákazu dvojího trestu 
a její použitelnost z hlediska časové působnosti. Pojem "tentýž čin". Dovoz a vývoz  



 22

omamných látek, které jsou stíhány v různých smluvních státech. Skutkový základ 
případu, právní analýza. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005007 - ANAL 039205 

JURMAN, Miroslav 

Společný evropský azylový systém : právní pojem pronásledování.  

In: Správní právo. - 39, 2006, č. 3, s. 189 - 191.  

Rec. na : Společný evropský azylový systém: právní pojem pronásledování [sborník] / 
Dalibor Jílek a kol. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - 275 s. 

 Problematika uprchlíků a poskytování azylu v současné Evropě. Teoretické a 
praktické problémy výkladu a používání pojmu "pronásledování". Vztah trestního 
stíhání a pronásledování. Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků z 
28.7.1951. Český zákon o azylu č.325/1999 Sb. Směrnice Rady Evropské unie 
2004/83/EC z 29.4.2004. Do sborníku přispělo několik autorů. Různost pohledu 
umožňuje čtenáři vytvořit si vlastní názor po důkladném zvážení všech dokumentů. 

CZ - cze: PA: jv/2006 

 

005018 - ANAL 039082 

KMEC, Jiří 

K problematice používání výpovědí anonymních svědků v trestním řízení 

In: Justiční aktuality. - 2, 2003, č. 3, s. 15 - 17.  

 Evropský soud pro lidská práva vydal dne 28. února 2006 rozsudek ve věci týkající 
se problematiky používání výpovědi anonymních svědků v trestním řízení. S 
institutem anonymního svědka je nutno zacházet velmi obezřetně a odsouzení by se 
nemělo zakládat pouze nebo v rozhodující míře na anonymním svědectví. Konkrétní 
kauza. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005023 - ANAL 039087 

LIŠKA, Petr 

Postavení finančního arbitra v rámci systému státních orgánů České republiky.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 10, s. 351 - 356.  

 Finanční arbitr jako právní instituce byl zřízen na základě zákona č. 229/2002 Sb. Je 
orgánem veřejné moci výkonné. Působí především v oblasti nápravných postupů pro 
řešení stížností v přeshraničním platebním styku. Postavení, působnost a pravomoci 
finančního arbitra. Jeho nálezy mají povahu správních rozhodnutí v oblasti 
soukromého práva a jsou přezkoumatelné podle občanského soudního řádu. Jeho 
rozhodnutí o uložení pokut jsou rozhodnutími správními přezkoumatelnými podle 
soudního řádu správního. CZ - cze: PA: bh/2006 
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005008 - ANAL 039072 

MORAVEC, Ondřej 

Redakční tajemství v České republice perspektivou judikatury Evropského soudu pro 
lidská práva.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 3, s. 22 - 27.  

 Etický kodex novinářské profese ukládá povinnost chránit identitu osoby, která 
poskytla informace pod slibem anonymity. Aby záruky dané novinářem svému 
informátorovi byly účinné, musí být chráněny platným právem. Spornou zůstává 
otázka hranic redakčního tajemství. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve 
věcech redakčního tajemství. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R(200o)7, 
které formulovalo principy, které by měly být implementovány vnitrostátním právem 
členským zemí Rady Evropy. Stav v ČR de lege lata a redakční tajemství z hlediska 
precedenčního rozhodnutí Ústavního soudu ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005092 - ANAL 039210 

SEHER, Gerhard 

Bewährungswiderruf wegen Begehung einer neuen Straftat : Konsequenzen der 
Rechtsprechung des EGMR zur Unschuldsvermutung [Odvolání podmínečného trestu 
při spáchání nového trestného činu. Důsledky judikatury Evropského soudního dvora 
pro lidská práva pro presumpci neviny].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 118, 2006, č. 1, s. 101 - 158, 
lit. 267.  

 Presumpce neviny a sémantika tohoto pojmu. Pojem viny a neviny, rozbor z hlediska 
trestněprávního. Presumpce neviny v judikatuře Spolkového ústavního soudu. 
Postavení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a judikatury 
Evropského soudního dvora pro lidská práva v kontextu německého práva. "Nový 
trestný čin" v odvolacím řízení podle trestního zákoníka a trestního řádu. Obnovené 
hlavní líčení ohledně nového trestného činu. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005010 - ANAL 039074 

SPOLKOVÝ ÚSTAVNÍ SOUD (NĚMECKO) 

K ústavnosti opatření podle německého zákona o bezpečnosti vzdušného prostoru ; 
Zprac.: Štěpán Hůlka.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 3, s. 57 - 61.  

 Nasazení armády v případech vnitrostátních nouzových stavů a spor mezi 
spolkovými zeměmi a Spolkem. Soulad opatření podle par. 14 odst. 3 zákona o 
zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru (možnost sestřelení uneseného civilního 
letadla s posádkou a cestujícími určeného pro teroristický útok) s právem na život a 
principem lidské důstojnosti. Skutkový základ případu a procesní vývoj. Právní 
analýza. CZ - cze: PA: bh/2006 
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005014 - ANAL 039078 

SPURNÝ, Joža 

Styly vedení pracovních týmů.  

In: Naše policie. - 13, 2006, č. 5, s. 5.  

 Efektivitu fungování pracovních týmů ovlivňuje, kromě jiného, styl, jenž vedoucí 
pracovník využívá k dosahování výkonových cílů týmu (styl vedení, řídící styl). 
Způsob, jímž se řídící styl projevuje. Základní styly řízení (autoritativní, liberální, 
demokratický). Nový typ řídícího stylu - integrativní (sociálně integrativní), jako 
kombinace autoritářského a demokratického stylu řízení. Volba řídícího stylu a vlivy 
na výběr působící.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005015 - ANAL 039079 

STŘELEC, Karel 

Arbitrážní centra z pohledu právní teorie a praxe.  

In: Obchodní právo. - 15, 2006, č. 4, s. 13 - 24.  

 Diskuse o rozhodčím řízení a problematika zřizování tzv. stálých rozhodčích soudů 
na základě soukromoprávní aktivity. Výklad par. 13 odst. 1 zákona o rozhodčím 
řízení a jeho doktrinálně-historický kontext. Arbitrážní centra a meze jejich činnosti, 
zatímní zkušenosti s arbitrážními centry (časté nekalé praktiky). Budoucnost 
rozhodčího řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005012 - ANAL 039076 

TOMEK, Petr 

Novela zákona o služebním poměru a její důsledky.  

In: Naše policie. - 13, 2006, č. 3, s. 2.  

 Zákon č. 21/2006 Sb., který v par. 26 obsahuje novelu zákona č. 186/1992 Sb., o 
služebním poměru příslušníků Policie ČR a v par. 28 novelu zákona č. 154/1994 Sb., 
o Bezpečnostní informační službě. Předmětem novelizace se stala nejen ustanovení o 
nárocích souvisejících se skončením pracovního poměru, ale i ustanovení o skončení 
služebního poměru. Vymezení důvodů propuštění. Problém porušení služební přísahy 
jako propouštěcího důvodu. Propouštěcí důvod a presumpce neviny. Problematika 
nedbalostních a úmyslných trestných činů. Další dopady novelizace. Změny u 
příslušníků BIS. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005013 - ANAL 039077 

TOMEK, Petr 

Novela zákona o služebním poměru.  
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In: Naše policie. - 13, 2006, č. 4, s. 2.  

 Novela zákona č. 186/1992 Sb. a zákona č. 154/1994 Sb. Provedená zákonem č. 
21/2006 Sb. v paragrafech 26 a 28. Nároky související se skončením služebního 
poměru. Poskytování výsluhových nároků. Platové vyrovnání a příspěvek za službu. 
Oznamovací povinnost a trestní řízení. Působnost zákona a ostatní bezpečnostní sbory 
(celníci, Hasičský záchranný sbor, Vězeňská služba). CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005006 - ANAL 039204 

VIDLÁKOVÁ, Olga 

Evropské veřejné právo.  

In: Správní právo. - 39, 2006, č. 3, s. 179 - 188.  

Rec. na : Evropské veřejné právo [monografie] / Richard Pomahač. - Praha : ASPI 
Publishing, 2004. 

 Recenzovaná kniha má čtyři základní kapitoly, jež se vnitřně dále člení. První 
kapitola je nazvána "Historická reminiscence", druhá "Právo veřejné, a to evropské", 
třetí "Evropské občanství" a čtvrtá "Víceúrovňové vládnutí a správní unie". Kniha je 
hodnocena velice pozitivně jako úvod do studia evropského veřejného práva. 

CZ - cze: PA: jv/2006 

 

005016 - ANAL 039080 

VIDRNA, Jan 

Aplikace zákona o registrovaném partnerství v prostředí českého vězeňství.  

In: Justiční aktuality. - 2, 2006, č. 3, s. 12.  

 Charakteristika vězeňského prostředí a jeho specifika v mezilidských vztazích. 
Problém homosexuality. Zákon o registrovaném partnerství a jeho možné dopady na 
vězeňskou populaci a na činnost Vězeňské služby. Možný střet skutečných práv se 
zákonným omezením vězňů v různých typech věznic a v různých diferenciačních 
skupinách uvnitř věznic. CZ - cze: PA: bh/2006 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

005001 - ANAL 038472 

HELEBRANT, Martin 

SIG Sauer P 226 X-Six.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 6, s. 11 - 13, obr.  

 Popis a technické údaje sportovního speciálu, pistole SIG Sauer P 226 X-Six, 
představené na veletrhu IWA 2005. Je určena zejména pro střelbu terčových a  
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praktických disciplín, je v ráži 9 mm Luger. Konstrukce sportovní pistole.  

CZ - cze: PA: če/2006  

 

005003 - ANAL 038474 

HELEBRANT, Martin 

CZ 75 SP-01 s tělem z hliníkové slitiny.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 6, s. 16 - 19, obr.  

 Popis a technické údaje pistole CZ 75 SP-01 s tělem z hliníkové slitiny. Výsledky 
testování pistole a její hodnocení.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

005002 - ANAL 038473 

KLOZÍK, Pavel 

Sphinx ráže 45 ACP.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 6, s. 14 - 15, obr.  

 Malá švýcarská firma Sphinx vyrábí pravděpodobně nejpreciznější klony 
uherskobrodských pistolí CZ 75. Na letošním veletrhu IWA v Norimberku představila 
novou variantu svého modelu 3000, pistoli ráže 45 ACP. Popis zbraně a technické 
údaje. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

005004 - ANAL 038475 

KOMENDA, Jan - RYDLO, Martin - NOVÁK, Miroslav 

Systémy na bázi střelné zbraně (2).  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 6, s. 20 - 21, obr., graf.  

 Druhá část článku uveřejněného v čísle 5/2006. Novým neletálním systémem 
založeným na principu plynové zbraně je systém FN 303, který byl vyvinut belgickou 
zbrojovkou FN Herstal s určením především pro zasahující policejní a vojenské 
složky s vyloučením smrtelného zranění. Popis systému FN 303. Střely pro FN 303. 
Technické údaje. Graf srovnávající účinnost systému FN 303 s jinými neletálními 
systémy.  

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

004949 - ANAL 038982 

BAJCURA, Lubomír 

Všichni mladiství nejsou beránci.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 2, s. 28 - 30, 6 obr.  

Všehrdy   

Věznice Všehrdy je jednou ze dvou věznic, kde si výkon trestu odnětí svobody 
odpykávají mladiství. Rozhovor s ředitelem věznic, který představil práci svých 
nejbližších spolupracovníků. Zacházení s mladistvými. Ve věznici se nacházejí tři 
různorodé skupiny. Příčiny závislých projevů u mladistvých. Preventivní opatření. 
Vnitřní diferenciace u mladistvých. Trávení volného času vězňů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004947 - ANAL 038980 

HAMANOVÁ, Ludmila - ASCHERMANNOVÁ, Pavla 

Reintegrační projekt Šance.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 2, s. 25, 1 obr.  

 Tříletí projektu Šance, který je zaměřen na řešení obtížné situace lidí vracejících se z 
výkonu trestu na svobodu a na trh práce. Program naváže na stávající aktivity 
výstupních oddělení věznic, které rozšiřují o další možnosti a nové způsoby práce s 
odsouzenými a propuštěnými. Jeho součástí je šestiměsíční reintegrační program 
určený vězňům, kteří se připravují na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 
Začíná v dubnu 2006 ve věznicích Bělušice a Jiřice, v roce 2007 bude realizován i ve 
věznici Vinařice.  Charakteristika reintegračního programu. Financování projektu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004943 - ANAL 038976 

HORÁK, Pavel 

Analýza vzdělávání odsouzených ve Středním odborném učilišti VS ČR.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 2, s. 20 - 21, 3 grafy, 1 tab.  

 Vzdělávání vězňů má v českém vězeňství své trvalé místo. To dokládá tradice 
Středního odborného učiliště, učiliště a odborného učiliště VS ČR. Předmětem 
výzkumné studie, provedené během května až června 2005, byla analýza vzdělávání 
vězňů ve školských vzdělávacích střediscích (ŠVS) vězeňské služby. Cíl výzkumu. 
Respondenti podle umístění ve věznicích. Biografická východiska. Motivy vězňů ke 
studiu v ŠVS. Vliv vzdělávání na chování. Návrhy změn a hodnocení podmínek pro 
vzdělávání ve věznicích. Volný čas žáků ŠVS. Kriminální minulost respondentů. 
Konfigurace a závěry. CZ - cze: PA: ká/2006 
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004936 - ANAL 038969 

HOSPODKA, Milan 

K aktuální problematice výkonu vazby a trestu odnětí svobody.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 2, s. 10 - 12, 3 obr.  

 Problematika dynamické bezpečnosti. Grantové projekty. Projekt Parole. Zacházení s 
odsouzenými. Mediace. Reprofilace věznic a vazebních věznic. Zabezpečovací 
detence. Řízení lidských zdrojů. Informatika. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004942 - ANAL 038975 

HYKOVÁ, Kateřina - JÍCHOVÁ, Daniela 

První zkušenosti s probačními programy na jihu Čech.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 2, s. 19, 1 obr.  

 Probační zákon jako nový druh výchovného opatření. Program pochází ze Švýcarska 
a klade si za cíl snížit riziko opakování trestné činnosti u mladistvých, učit mladistvé 
pachatele novým strategiím chování a vést je k odpovědnosti za své činy. Průběh 
práce s mladistvými. Hlavní cíle programu. Přínos probačních programů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004937 - ANAL 038970 

JÍLEK, Miroslav 

Problémy se snažím přesně pojmenovat. 

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 2, s. 8 - 9, 6 obr.  

Kuřim   

Rozhovor s ředitelkou kuřimské věznice o ženách a programech zacházení. 
Charakteristika věznice Kuřim. Humanizace vězeňství. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004950 - ANAL 038983 

JIŘIČKA, Václav 

Vyvolení z bavorských věznic.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 2, s. 32 - 33, 3 obr., lit. 6.  

 Specializovaná věznice pro nenapravitelné odsouzené v sociálněteraupetickém 
zařízení Erlangen. Charakteristika sociálněterapeutických zařízení. Probační etapy. 
Programy sociální terapie. Základní cíle terapie a její metody. Shrnutí a inspirace. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004938 - ANAL 038971 

KRÍDLO, Miroslav 

Radosti i strasti pankrátské "justičky".  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 2, s. 13, 2 obr.  

 Zřízení justiční stráže. Charakteristika Justiční stráže. Organizační struktura Justiční 
stráže. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004940 - ANAL 038973 

MATIESKA, Libor 

Vzdělávání zaměstnanců.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 2, s. 16 - 17, 2 schéma, lit. 8.  

 V roce 2003 byl vydán materiál úřadu vlády - Strategie rozvoje lidských zdrojů ČR s 
hlavními prioritami potřeb české ekonomiky a společnosti. Čtyři základní vzdělávací 
segmenty: Metody používané ke vzdělávání na pracovišti, mimo pracoviště. 
Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu. Analýza 
potřeb vzdělávání. Proces vzdělávání. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004941 - ANAL 038974 

PAUKERTOVÁ, Jana 

Vstupní vzdělávání příslušníků vězeňské a justiční stráže.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 2, s. 18, 1 obr.  

 Vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR je řešeno prostřednictvím jejího 
institutu vzdělávání a řídí se Pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, 
schválenými Vládou ČR. Podle těchto pravidel se vzdělávání dělí na vstupní a 
prohlubující. Vstupní se dělí na úvodní a následné. Vedení modelových situací. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004944 - ANAL 038977 

Speciální služební kynologie Vězeňské služby ČR.  

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

 Speciální služební kynologie má a i v budoucnu bude mít v bezpečnostním systému 
VS ČR významné místo. Vězeňská služba stále častěji využívá speciálních služebních 
psů při prohlídkách došlé pošty, cel, ložnice a ostatních společných prostor, pracovišť 
a přilehlých prostor, vjíždějících motorových vozidel a v odůvodněných případech i k 
prohlídkám vstupujících osob k vyhledávání návykových látek a výbušnin. Výcvik 
psů. Stav ve střediscích protidrogových psů. Využití speciálních služebních psů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004948 - ANAL 038981 

Zajímavosti.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 2, s. 31, 1 obr.  

 Zajímavosti ze zahraničí ve vězeňství. Kanadská věznice povolila vězňům tetování. 
Zrychlený postup při trestání výtržníků v Polsku. Násilná trestná činnost v USA. Trest 
smrti v USA. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004939 - ANAL 038972 

ZIMA, Jiří 

Zkušenosti se zaměstnáváním odsouzených.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 2, s. 14 - 15, 1 graf, 1 obr., 1 tab.  

 Problematika se zajišťováním práce pro odsouzené je jeden z hlavních úkolů 
Vězeňské služby ČR. Cílem je dosáhnout 60 procent zaměstnanosti. Statistiky 
zaměstnanosti vězňů. Zaměstnanost ve Věznici Znojmo, Bělušice, Olomouc, Světlá 
nad Sázavou. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY  
 

004978 - ANAL 038997 

FRANC, Richard - BUČEK, Jiří 

Záchrana osob z korun stromů.  

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

Velké Poříčí   

Od roku 2003 probíhá odborná příprava hasičů - instruktorů pro práci ve výšce a nad 
volnou hloubkou v pověřeném vzdělávacím zařízení - Učilišti požární ochrany HZS 
Královéhradeckém kraji ve Velkém Poříčí. Odborná příprava probíhá dle stanovených 
osnov v rozsahu 40 hodin. Organizování instrukčně metodického zaměstnání.  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005082 - ANAL 039428 

KAPRINAY, Ladislav 

Stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky - Návrh na verejnú 
diskusiu.  

In: Požiarnik. - 83, 2006, č. 5, příloha.  
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 Text Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. 

SL - sla: PA: ká/2006 

 

004980 - ANAL 038998 

KARGER, Jan 

Připraven pomoci.  

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

Jánské Koupele  Projekt RZH - Ready to Help (připraven pomoci) vznikl v Ústřední 
hasičské škole SH ČMS Jánské Koupele na základě požadavku učitelů základních 
škol na změnu přístupu k výchově mladé generace v oblasti ochrany obyvatelstva. 
Základním důvodem vzniku projektu byl a stále je enormní počet úrazů a usmrcení 
dětí i dospělých v situacích, kterým bylo možné předejít. Cíl projektu. Vývoj, 
výstupy, výsledky. Dokumentace. Současný stav projektu. Závěr. 

CZ - cze: PA: 2006 

 

005019 - ANAL 039083 

KIMMERLE, Helmut 

Tagfahrlicht - ein signifikanter Beitrag zur Verkehrssicherheit : "Ich habe den anderen 
Wagen zu spät gesehen!" [Svícení ve dne - signifikantní příspěvek k dopravní 
bezpečnosti. "To druhé auto jsem uviděl pozdě!"].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 3, s. 85 - 88, 2 tab., 4 obr.  

 Kontroverzní diskuse o povinnosti celodenního a celoročního svícení motorových 
vozidel. Význam celodenního svícení pro prevenci dopravních nehod. Německé 
dopravní předpisy o celodenním svícení. Postoj policie a řidičů. Program EU v 
souvislosti s povinností celodenního svícení. Technické údaje. Povinnost svítit a 
sankce za nedodržování této povinnosti v různých evropských zemích. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005084 - ANAL 039428 

Metodické listy.  

In: Požiarnik. - 83, 2006, č. 1, příloha.  

 Metodické listy pro velitele dobrovolných hasičských jednotek pro činnost hasičské 
záchranné služby: Záchrana z výšek a volných hloubek, záchrana zvířat z ohrožených 
oblastí. Záchranné práce pod vodní hladinou. Použití ochranných prostředků. 

SL - sla: PA: ká/2006 

 

005086 - ANAL 039431 

PALUŠ, Jozef 

Náročnosť súčasných úloh v oblasti hasičských a záchranných služeb.  
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In: Požiarnik. - 83, 2006, č. 2, s. 2, 1 obr.  

 Rozsah a význam nových požadavků v oblasti ochrany před požáry a záchranou 
činností klade zvýšené nároky na všechny hasičské a záchranné složky. Statistické 
údaje v roce 2005. Příčiny požárů. Požární ochrana a její legislativa. Závěr. 

SL - sla: PA: ká/2006 

 

005085 - ANAL 039430 

Prehľad požiarovosti za 1. štvrťrok 2006.  

In: Požiarnik. - 83, 2006, č. 5, s. 7, 1 obr.  

 Přehled požárů v prvním čtvrtletí roku 2006. Počty požárů, přímé škody, počet 
usmrcených osob, počet zraněných osob. 

SL - sla: PA: ká/2006 

 

004963 - ANAL 038990 

Republiku postihly rozsáhlé povodně.  

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

 Na jaře 2006 postihly ČR největší povodně od roku 2002. Tání velkého množství 
sněhu ve spojení s dešťovými přeháňkami bylo kritickou kombinací a mělo za 
následek prudké zvýšení hladin toků. Záchranné a likvidační práce. Nasazení sil a 
prostředků HZS ČR a jednotek PO. Spolupráce s dalšími složkami IZS. Záchrana 
osob. Humanitární pomoc a pomoc ze zahraničí. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004934 - ANAL 038967 

STAŇOVÁ, Eva 

Krizové řízení. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 5, s. 39, 1 obr.  

 Seznámení s novou publikací nazvanou Krizové řízení – vnitřní bezpečnost a veřejný 
pořádek, která vznikla koncem roku 2005 na odboru bezpečnostní politiky MV ČR. V 
úvodních kapitolách jsou vymezeny základní pojmy používané v oblasti bezpečnosti 
státu a krizového řízení, přehled základních a souvisejících právních předpisů k 
tématu a je zde popsán systém krizového řízení fungující v ČR. Další kapitoly 
seznamují se strukturou a funkcemi krizového řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti a 
veřejného pořádku v ČR. Vedle obecnějších a teoretických informací se autoři snažili 
obohatit text o praktické informace a příklady z praxe při zajišťování bezpečnostních 
opatření v rámci krizového řízení státu.  

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004964 - ANAL 038991 

ŠOLC, František 

Prevence požární ochrany v obytných budovách.  

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

Akce: Prevence požární ochrany v obytných budovách [Seminář]. Prostějov (ČR), 
06.04.2006.  

 Dne 6.4.2006 se uskutečnil v Prostějově seminář na téma Prevence požární ochrany v 
obytných budovách. Obsahem semináře bylo zejména poskytnutí základních 
důležitých informací především pro zástupce bytových družstev a majitelů domů. 
Přehled některých přednášek  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004966 - ANAL 038993 

ŠTOLBA, Luděk 

Konvergovaná telekomunikační síť HZS ČR.  

In: 112. - 5, 2006, č. 5, s. 12 - 13, 2 schéma.  

 Vytvoření funkční datové komunikační infrastruktury pro potřebu Hasičského 
záchranného sboru ČR, složek integrovaného záchranného systému a orgánů 
krizového řízení představuje velmi důležitý krok k zabezpečení optimální komunikace 
uvnitř i mezi výše jmenovanými subjekty. Vývoj do roku 2005. Cíl nového řešení 
komunikačního prostředí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004984 - ANAL 039401 

ŠTOLBA, Luděk 

Bezpečnostní koncept informačního systému pro podporu IZS a krizového řízení.  

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

 Bezpečnostní koncept informačního systému pro podporu činnosti integrovaného 
záchranného systému (IZS) a v oblasti krizového řízení (KŘ). Tři pilíře 
bezpečnostního konceptu. Informační systém pro podporu KŘ. Základní moduly: 
Metodických postupů, GIS, podpůrných aplikací. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004985 - ANAL 039402 

Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky v oblasti ochrany před 
mimořádnými událostmi.  

In: 112. - 5, 2006, č. 5, příloha.  

 Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky v oblasti ochrany před 
mimořádnými událostmi. Civilní nouzové plánování. Krizové řízení. Ochrana  
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obyvatelstva. IZS. Požární ochrana. Ochrana veřejného zdraví související s 
mimořádnými událostmi. Ochrana osob a životní prostředí před škodlivými účinky 
chemických látek, chemických přípravků, před nežádoucími účinky ionizujícího 
záření. Ochrana a bezpečnost komunikačních a informačních systémů. Ochrana 
kulturních památek. Archivnictví. Příprava hospodářských opatření pro krizové stavy. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


