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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

005455 - ANAL 038787 

BRUNSON, Rod K. - MILLER, Jody 

Young Black Men and Urban Policing in the United States [Mladí muži černé pleti a 
policejní praxe v amerických městech].  

In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 4, s. 613 - 640, 3 tab., lit. 74.  

 Chování a přístupy americké městské policie k černošské mládeži, zejména k mužské 
populaci. Poznatky z relevantních studií a zkušenosti 40 mladých afroameričanů k 
případům zneužívání pravomoci policisty. Porovnání přístupů policie ve městě a na 
venkově. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005387 - ANAL 038765 

DICRISTINA, Bruce 

Durkheim's Latent Theory of Gender and Homicide [Durkheimovy poznámky k teorii 
pachatelství vražd podle pohlaví].  

In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 2, s. 212 - 233, lit. 46.  

 K Obecné teorii vražd vypracované E. Durkheimem. Další poznámky autora ohledně 
rozdílů v pachatelství vražd podle pohlaví pachatelů. Závěry pro kriminologii. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005351 - ANAL 035788 

DOBRYNINAS, Aleksandras 

Lithuania's Anti-Coruption Policy : Between the "West" and the "East" [Litevská 
protikorupční politika : mezi "západem a "východem"].  

In: European Journal on Criminal Justice and Research. - 11, 2005, č. 1, s. 77 - 95, 49 
lit.  

 Korupce je v Litvě velmi rozšířená - autor se zamýšlí nad tím, jakou taktiku pro boj s 
korupcí zvolit v nových státech EU. Jak moc lze vyjít z mezinárodně osvědčených 
praktik a do jaké míry je potřeba respektovat lokální kulturní i politické tradice a 
zvyky. Na příkladu Litvy zmiňuje autor problémy při tvorbě legislativy a 
protikorupční strategie a aplikaci jak západní, tak východní metodiky (protikorupční 
praxe v Honk Kongu). 

NL - eng: PA: bš/2006 

 

005375 - ANAL 039181 

GJURIČOVÁ, Jitka 

"Tak co proved ten metrovej pachatel?" 
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In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, červen, s. 6 - 8. 

 Snahy o vytvoření systémového přístupu k péči o delikventní mládež a prevenci 
kriminality dětí a mladistvých. Zkušenosti z Velké Británie (Týmy pro mládež, 
Princip výstrahy). Situace v ČR. Význam včasné intervence. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005464 - ANAL 039238 

GRASER, Peter - FITTKAU, Karl-Heinz 

Aussageverhalten und soziale Vorprägung bei Tötungsdelinquenten : Eine 
kriminologische Studie anhand von acht Taten [Chování při výpovědi a sociální 
předpoklady u osob obviněných za zabití. Kriminologická studie na příkladu osmi 
trestných činů].  

In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 6, s. 373 - 381, 3 tab., lit. 24.  

 Sociální prostředí a původ mají velký vliv nejen na specifikum trestného činu, ale 
také na pachatelovy individuální reakce a způsob jeho verbální komunikace s policií. 
Tato souvislost je zkoumána u osmi pachatelů, obviněných z trestného činu zabití v 
letech 1992 až 1996. Srovnání rozdílných a společných rysů. Typologie pachatelů. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005376 - ANAL 039182 

HOLUŠOVÁ, Barbora 

Konference EUCPN k domácímu násilí.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, červen, s. 9 - 11 

Akce: Domácí a sexuální násilí [mezinárodní konference]. Vídeň (RAKOUSKO), 
18.05.2006. Evropská síť prevence kriminality (EUCPN).  

 Hlavní témata konference k problematice domácího a sexuálního násilí. Podrobněji o 
rakouské právní úpravě (institut vykázání, právo oběti na specifickou ochranu, právo 
oběti na sociální a právní asistenci v trestním řízení). Legislativa států EU, role policie 
a problematika policejní intervence. Situace v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005360 - ANAL 039557 

HOŘEJŠÍ, Michal 

Projevy radikálního islámu v Evropské unii.  

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

 Aspekty existence muslimských komunit na území EU. Význam těchto komunit pro 
současnou Unii. Nebezpečnost radikálních forem islámu. Počet muslimů v EU. 
Rozdělení členských států EU z hlediska bezpečnostních rizik spojených s činností 
muslimských radikálů. Problematické jevy, které jsou spojovány s uzavřenou či  



 4

radikální částí muslimských komunit. Postavení ženy v islámské společnosti. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005377 - ANAL 039183 

JANEČEK, Kamil 

Programy prevence kriminality - město Prostějov.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, červen, s. 18 - 22, 1 tab.  

Prostějov  Programy prevence kriminality v Prostějově a jejich organizace. Vybrané 
projekty realizované v Prostějově - městský kamerový systém, informační středisko 
prevence, bezpečnostní stojany pro kola, volnočasové aktivity, bezpečnost silničního 
provozu. Plánované preventivní aktivity. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005447 - ANAL 038785 

LOADER, Ian 

Fall of the 'Platonic Guardians': Liberalism, Criminology and Political Responses to 
Crime in England and Wales [Neúspěch pouhé ochrany proti kriminalitě v Anglii a 
Walesu. Kriminologie, liberalismus a politická odpovědnost].  

In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 4, s. 561 - 586, lit. 75.  

 Politika potírání kriminality v Anglii a Walesu ve 2. polovině 20. století. Podrobněji 
k přístupům ke kriminalitě v 70., 80. a 90. letech (do reformy v r. 1993). Legislativa a 
filozofie britského ministerstva vnitra. Další vývoj v přístupech k potírání kriminality. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005456 - ANAL 038788 

O'REILLY, Conor - ELLISON, Graham 

'Eye Spy Private High': Re-Conceptualizing High Policing Theory [Měnící se 
koncepce policejní činnosti v otázkách bezpečnosti státu a soukromé policejní 
agentury].  

In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 4, s. 641 - 660, lit. 81.  

 Studie k tradiční teorii i praxi zajišťování bezpečnosti státu a ochrany státní moci. Z 
historie a současného stavu a vývoje. Trend uplatňování soukromých agentur a 
společností (Pinkerton Agency). Úkoly a problematika spolupráce státních a 
soukromých bezpečnostních složek. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005439 - ANAL 039598 

POLÍVKA, Lubomír 

Jsme připraveni čelit teroristickým útokům za pomoci biologických látek? 
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In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 3, s. 49 - 51, 5 obr., lit. 2.  

 Nebezpečí biologických zbraní. Jejich vývoj a možné zneužití teroristy. Základní 
postupy v likvidaci následků. Historie biologických zbraní. Základní atributy pro 
eliminaci hrozeb při použití biologických zbraní v současnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005374 - ANAL 039180 

ROHANOVÁ, Lenka 

Aktualizovaná Koncepce boje s kriminalitou páchanou na životním prostředí.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, červen, s. 1 - 5, 1 tab.  

 Spolupráce ministerstva vnitra se státními orgány, orgány veřejné správy, celní 
správy a policií při zpracovávání a realizaci koncepce potírání kriminality proti 
životnímu prostředí. Mezinárodní spolupráce - CITES. Vyhodnocení situace v oblasti 
trestné činnosti proti životnímu prostředí. Podrobněji o problematice nelegálního 
dovozu a nakládání s odpady, nezákonné lesní těžby dřeva a nelegálního obchodu s 
ohroženými a chráněnými druhy zvířat a rostlin. Statistické údaje. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005444 - ANAL 038782 

SCHULTZ, E. 

Security views [Bezpečnostní přehled].  

In: Computers and Security. - 25, 2006, č. 4, s. 238 - 246.  

 Úvodní článek šéfredaktora časopisu k aktuální problematice počítačové bezpečnosti. 
Legislativní iniciativy v USA, Velké Británii, Německu, Francii. Podrobnosti k 
problematice v různých oblastech ochrany před počítačovou kriminalitou a tvorbě 
příslušné legislativy v USA. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005474 - ANAL 038800 

SCHULTZ, E. Eugene 

The changing winds of information security [Nové proudy v informační bezpečnosti].  

In: Computers and Security. - 25, 2006, č. 5, s. 315 - 316.  

 Výčet a stručná charakteristika hlavních směrů vývoje metod a technologií 
počítačové kriminality a hlavních problémů, prostředků a možností jejího potírání. 

GBR - eng: PA: bv/2006 
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005378 - ANAL 039184 

ŠINDLEROVÁ, Alena 

Program URBACT - mezinárodní spolupráce hl. m. Prahy.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, červen, s. 23 - 25.  

Akce: Reakce měst na nedostatečnou bezpečnost [seminář]. Praha (ČR), 19.05.2006- 
20.05.2006.  

 Mezinárodní seminář zaměřený na problematiku prevence kriminality ve městech. 
Nizozemský (Rotterdam) projekt URBACT-SECURITY, jeho zaměření, spolupráce 
zapojených měst. Program prevence kriminality hl. m. Prahy a jeho koncepce. 
Realizované projekty a jejich charakteristika: Prevence proti krádežím. Nutná obrana. 
Informace na dosah. Každý má svá práva a povinnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005493 - ANAL 039198 

PORADA, Viktor 

Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi: 
Kriminalistické a forenzní aspekty.  

In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 2, s. 45 - 59, 2 obr., 1 tab., lit. 11.  

 Extrémně bouřlivý rozvoj počítačových a komunikačních technologií (ICT) a 
zároveň se dynamicky vyvíjející počítačová a hight-tech kriminalita, která nabývá 
globálních rozměrů. Prezentování základních problémových okruhů, které by měly 
být analyzovány při teoretickém i praktickém posuzování této kriminality. Forenzní a 
kriminalistické aspekty současných informačních technologií a jejich možného 
zneužití. Technologické a teroristické hrozby v digitálním prostředí. Teorie 
digitálních stop v kriminalistice a forenzních vědách. Zdroje digitálních stop, ohledání 
místa činu ve virtuálním digitálním prostředí. Způsoby a metody vyhledávání a 
zajišťování digitálních stop. Digitální stopa jako soudní důkaz. Typické kriminální 
situace a typické rysy osobnosti pachatele, jejich klasifikace. Klasifikace trestných 
činů v digitálním prostředí. Požadavky na kvalitu, přípustnost a autentičnost 
digitálních důkazů. Ekonomická kriminalita ve virtuálním prostředí zaměřená na 
financování terorismu a praní špinavých peněz. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005449 - ANAL 035790 

THOMAS, Terry 

When Public Protection Becomes Punishment? The UK Use of Civil Measures to 
Contain the Sex Offender [Kdy se ochrana veřejnosti stává trestem? Použití civilních 
měřítek k hodnocení pachatelů sexuální kriminality.]. 

In: European Journal of Criminal Justice and Research. - 10, 2004, č. 4, s. 337 - 351.  
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Problematika sexuální kriminality se také ve Velké Británii populárním politickým 
tématem. Článek se zabývá tím jak prevence a ochrana veřejnosti pod silným 
politickým tlakem přerůstá v trest. NL - eng: PA: bš/2006 

 

005450 - ANAL 035791 

WALL, David S. 

Digital Realism and the Governance of Spam as Cybercrime [Digitální realismus a 
nadvláda spamu jako kybernetického zločinu].  

In: European Journal on Criminal Justice and Research. - 10, 2004, č. 4, s. 309 - 335, 
2 tab., 1 graf, 50 lit.  

 Spamování (rozesílání nevyžádaných emailů) má velký vliv na formování důvěry 
veřejnosti v internet - tedy i na informační společnost jako takovou. Spaming je 
příklad čistého kyberzločinu - škodlivého chování konaného prostřednictvím 
internetu. Článek řeší technologické možnosti prevence tohoto typu kriminality a 
analyzuje typy spamingu. 

NL - eng: PA: bš/2006 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

005478 - ANAL 039245 

BERGAMIN, Patrik 

Aussergewöhnliches Tötungsdelikt im Kanton Graubünden [Mimořádný případ 
vraždy v kantonu Graubünden].  

In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 7, s. 479 - 483, 3 obr.  

 Případ vraždy 51leté ženy v Graubünden. Po provedení činu pachatel zapálil dům, 
aby vznikl dojem, že oběť pouze uhořela. Rekonstrukce případu, zkoumání 
vražedných nástrojů pomocí fotogrammetrie. Rozbor DNA. Pachatel byl odsouzen k 
13 letům káznice. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005389 - ANAL 038767 

Biometrics industry profile [Biometrie, výroba a producenti].  

In: Intersec. - 16, 2006, č. 4, s. 24 - 25.  

 Stručně k biometrii, zejména v oblasti identifikace otisků prstů (ruky), obličeje a očí. 
Hlavní producenti biometrických zařízení v těchto oblastech. Významné 
technologické přínosy a možnosti v bodech.  

GBR - eng: PA: bv/2006 
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005435 - ANAL 039596 

BLAŽEJOVSKÝ, Marek 

Je postup policistů při vyprošťování náhlého úmrtí správný? 

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 3, s. 38 - 42, lit. 2.  

 Základní poznatky, které by si měl osvojit každý policista, který se zúčastňuje 
prohlídky zemřelého a vyšetřování jeho smrti. Známky smrti: Posmrtné skvrny, 
posmrtná ztuhlost, chladnutí těla, zasychání kůže a sliznic. Poznámky recenzentů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005477 - ANAL 039244 

BRÜSCHWEILER, Walter - BRAUN, Marcel 

Trotz allem, es war der Klauenhammer ! : Beweisführung mittels Forensischer 
Photogrammetrie (FPHG) [Navzdory všemu, bylo to kladívko. Provádění důkazů 
pomocí forenzní fotogrammetrie].  

In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 7, s. 484 - 488, 10 obr., lit. 6.  

 Případ ženy, která za nejasných okolností zahynula ve vlastním domě. Analýza 
útočného nástroje, v tomto případě tzv. rozeklaného kladívka, pomocí trojrozměrné 
fotogrammetrie. Stopy na těle oběti. Rekonstrukce případu. Výsledky umožnily nalézt 
pachatele, který se posléze k činu doznal. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005452 - ANAL 035793 

ERDMANN, Freidoon - ZANDT, Daniel - AUCH, Jürgen - SCHÜTZ, Harald - 
WEILER, Günter - VERHOFF, Marcel A. 

Untersuchungen zum Grenzwert zwischen endogener und exogener g-
Hydroxybuttersäure (GHB/Liquid Ecstasy) [Zkoumání hraniční hodnoty mezi 
endogenní a exogenní GHB (liquid ecstasy)].  

In: Archiv für Kriminologie. - 217, 2006, č. 5 - 6, s. 129 - 136, 1 tab., 2 grafy, lit. 18.  

 Endogenní a exogenní koncentrace GHB (liquid ecstasy) v lidské krvi. Hodnoty u 50 
dárců krve a 50 posmrtných případů byly určeny chromatografickou a 
spektrometrickou metodou GC/MS. Vyhodnocení výsledků a diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005512 - ANAL 039601 

HEJNA, Petr - PLESKOT, Josef 

Smrtelná poranění způsobená brokovou zbraní.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 3, s. 30 - 35, 5 obr., lit. 5.  

 Charakteristika brokové zbraně. Poranění střelbou z absolutní blízkosti, z relativní 
vzdálenosti (blízkosti), z větší a velké vzdálenosti. Méně typické situace a nálezy.  
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Případy z archivu Ústavu soudního lékařství v Hradci Králové, kde bylo pitváno  
celkem 95 smrtelných poranění palnou zbraní (74 sebevražd, 12 vražd, 7 náhodných 
poranění a 2 zásahy policie). 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005510 - ANAL 039251 

STREHLER, Marco - PREUSS, Johanna - WOLLERSEN, Heike - MADEA, 
Burkhard 

Letale Propofol-Mischintoxikation bei einem medizinischen Laien [Smrtelná 
intoxikace propofolem u lékařského laika].  

In: Archiv für Kriminologie. - 217, 2006, č. 5 - 6, s. 153 - 160, 3 obr., 1 tab., lit. 32.  

 Zpráva o smrti 21letého muže se závislostí na propofol (2,6-di-isopropylphenol). 
Hodnoty naměřených koncentrací v moči a krvi. Muž měl jen laické znalosti 
medicíny, ale dával si propofolové injekce několikrát denně. Věci k tomu potřebné 
získal přes internet při aukci online u firmy eBay. V důsledku volného přístupu k 
informacím a zboží přes internet dochází nyní k zneužívání substancí, které byly dříve 
dostupné jen odborníkům. Výše uvedený případ je toho důkazem. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005436 - ANAL 039597 

ŠULÁKOVÁ, Hana 

Speciální biologie: Využití hmyzu při stanovení post mortem intervalu  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 3, s. 36 - 37.  

 Vývojová stádia hmyzu. Faktory ovlivňující vývoj hmyzu na  mrtvolách. Zajišťování 
hmyzu na místě činu i při pitvě. Zásady zajišťování hmyzu pro potřeby zkoumání post 
mortalem intervalu při pitvě. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005509 - ANAL 039250 

VERHOFF, Marcel A. - WITZEL, Carsten - SCHÜTZ, Harald - KREUTZ, Kerstin 

Interdisziplinäre Kooperation der forensischen Wissenschaften - Ergebnisse eines 
experimentellen Planspiels [Interdisciplinární spolupráce forenzních věd. Výsledky 
experimentálního simulačního cvičení].  

In: Archiv für Kriminologie. - 217, 2006, č. 5 - 6, s. 146 - 152, 1 tab., lit. 25.  

 V rámci pracovního jednání k založení INFW (Interdisziplinäres Netzwerk 
Forensische Wissenschaften) byly vytvořeny 3 pracovní týmy z 24 vědeckých 
pracovníků z různých vědních oborů. Týmy řešily nezávisle na sobě tentýž fiktivní 
případ. Šlo o několik mrtvých těl v různém stadiu rozkladu, nalezených ve starém 
bunkru. Výsledky práce jednotlivých týmů vykazovaly pozoruhodnou shodu. Sestavy 
jednotlivých týmů. Experiment potvrdil nutnost interdisciplinární spolupráce při 
komplexním řešení případů z oboru soudního lékařství.BRD - ger: PA: jv2006 
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PENOLOGIE, VĚZEŇSTVÍ 
 

005355 - ANAL 039555 

BAJCURA, Lubomír 

Věznice Saxerriet.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 3, s. 30 - 32, 6 obr.  

 Charakteristika a popis vězeňského ústavu Saxerriet. Věznice je součástí 
východošvýcarského vězeňského kondordátua spadá do působnosti justičního a 
policejního departmentu kantonu St. Gallen.  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005392 - ANAL 038770 

CHELIOTIS, Leonidas K. - LIEBLING, Alison 

Race Matters in British Prisons [Rasová otázka v britských věznicích] 

In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 2, s. 286 - 317, 6 tab., lit. 161.  

 Z výsledků průzkumu k rasové problematice a vztahů k národnostním menšinám ve 
vězení mezi 4 860 vězni ze 49 nápravných zařízení v Anglii a Walesu. Individualita 
vězňů a vliv věku, pohlaví a režimu v různých nápravných zařízeních. Tabulkové 
přehledy zjištění, diskuze a komentář. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005448 - ANAL 038786 

MARTEL, Joane 

To Be, One Has to Be Somewhere: Spatio-temporality in Prison Segregation [Každý 
musí někde být - časoprostorová izolace ve vězení] 

In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 4, s. 587 - 612, 1 tab., lit. 56.  

 Vliv separace ve vězení na psychiku a osobnost vězňů. Výsledky kanadského 
průzkumu mezi 45 vězeňkyněmi s takovouto zkušeností z období mezi roky 1995 až 
2003. Údaje ze statistik. Dobrovolná a nedobrovolná segregace, vliv celkové doby 
izolace. Dlouhodobé následky. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005354 - ANAL 039554 

POKORNÝ, Ladislav 

Korupce a úplatkářství aneb Nešvar doby.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 3, s. 18 - 19.  

 Pojem korupce. Boj proti korupci. Koncepce u Vězeňské služby. Tři skupiny 
korupčního jednání ve vězeňské službě. Oblast veřejných zakázek, jednání  



 11

jednotlivých zaměstnanců vězeňské služby při přímé práci s vězni a oblast personální. 
Případy korupčního jednání ve vězeňské službě. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005353 - ANAL 039553 

SÝKORA, Josef 

Emoční inteligence v našem životě.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 3, s. 16 - 17.  

 Termín emoční inteligence. Pět hlavních oblastí emoční inteligence. Sebeurčení a 
sebeovládání. Princip toku pocitů. Rušivé impulsy podvědomí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005356 - ANAL 039556 

Vězenství v číslech.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 3, s. 44 - 45, 1 graf., 1 obr.  

Brno  Vězeňství ve statistice. Vývoj stavů obviněných a odsouzených (rok 1998 - 
2005). Vývoj a stav všech kategorií pohledávek VS ČR. Zaměstnání odsouzených v 
roce 2005. Vězeňská služba a Vazební věznice Brno. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

005467 - ANAL 039240 

ADANG, Otto M.J. - KAMINSKI, Robert J. - HOWELL, Megan Q. - MENSINK, Jos 

Assessing the performance of pepper spray in use-of-force encounters : the Dutch 
experience [Zhodnocení efektivity použití pepřového spreje při střetnutích s 
delikventy. Zkušenosti z Nizozemska].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 29, 
2006, č. 2, s. 282 - 305, 5 tab., lit. 14.  

 Frekvence použití látky oleoresin capsicum (OC) nebo pepřového spreje a efektivita 
tohoto prostředku v práci nizozemské policie v letech 2001-2002. Prostředek OC se 
osvědčil, ale v některých případech byla efektivita nižší, např. u delikventů pod 
vlivem drog, násilných delikventů, příslušníků národnostních menšin a osob, které 
byly předem varovány. Výsledky této studie mohou být podnětem pro další používání 
(resp. omezení) látky OC v policejní praxi. 

GBR - eng: PA: jv/2006 
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005397 - ANAL 039562 

BÍLEK, Martin 

Korupční indikátory u policejního managementu.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 7, s. 18.  

 Problematika korupčních indikátorů u managementu. Postoje řídících pracovníků s 
názory jejich podřízených. Korupce v policejních strukturách deformuje základní 
funkci policejního aparátu jako preventivně represivního orgánu. Konečným 
důsledkem deformace základních demokratických principů platných pro činnost 
bezpečnostních složek je pak narušení spolupráce s občany, vyvolání nedůvěry 
společnosti vůči policii, což ve svém důsledku vede k celkovému oslabení boje proti 
kriminalitě ve všech jejich podobách. Kategorie spíše banální korupce a kategorie 
spíše sofistikované korupce. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005466 - ANAL 039239 

CHERMAK, Steven - MAC GARRELL, Edmund - GRUENEWALD, Jeff 

Media coverage of police misconduct and attitudes toward police [Mediální 
zpravodajství o zneužití moci policie. Postoj občanů k policii].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 29, 
2006, č. 2, s. 261 - 281, 3 tab., lit. 61.  

 Studie zkoumá, do jaké míry je postoj občanů k policii ovlivňován známými případy 
zneužití moci policie a publicitou těchto případů v masových médiích. Média 
skutečně mohou ovlivnit postoj občanů k policii. Čím více občané čtou o známých 
(soudních) případech zneužití policejní pravomoci, tím spíše věří, že policista je 
vinen. Toto bylo zjištěno v několika konkrétních případech. Údaje byly získány 
formou dotazů u respondentů ve třech různých oblastech. Další předpokládaný vývoj 
vztahů mezi veřejností a policií. Jakou roli mohou v tomto vývoji hrát masová média. 
Závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

005358 - ANAL 038485 

DRTINA, Emerich 

Rozhodující je výkon týmu.  

In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 6, s. 14 - 17, obr.  

 Výcvik jednotky URNA v budovách. Změny charakteru výcviku po září 2001, kdy 
došlo k enormnímu nárůstu terorismu. Příprava odstřelovače a vyjednávače. 
Spolupráce při výcviku s obdobnými zahraničními protiteroristickými jednotkami a s 
českými elitními armádními jednotkami.  

CZ - cze: PA: če/2006 
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005363 - ANAL 039559 

JEDINÁK, Petr 

Hodnocení pracovního výkonu policistů: Výstupy z hodnocení v rámci OŘ PČR 
Nymburk.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 7, příloha.  

Nymburk   

Metody hodnocení pracovního výkonu policistů. Hodnocení v rámci OŘ PČR 
Nymburk. Statistické údaje provedeného hodnocení v rámci okresního ředitelství PČR 
Nymburk. Přehled a diskuse výsledků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005451 - ANAL 035792 

OLIVER, Willard M. - KLENOWSKI, Paul M. - DIMAMBRO, Andy 

Democratic Reform in Polish Policing [Demokratická reforma polské policie].  

In: Police Chief. - 73, 2006, č. 7, s. 50 - 55, 1 obr, lit. 8.  

 Reformy v organizaci, řízení a struktuře polské policie po r.1989. Zákon o policii z 
r.1990. Vstup Polska do EU v květnu 2004. Community policing v polských 
podmínkách. Rozpočet a ekonomika. Výcvik a technické vybavení polských policistů. 
Potírání terorismu. Perspektivy. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005486 - ANAL 039246 

ROTHAUS, Gregory P. 

6 Strategies for Successful Team-Building Workshops [Šest způsobů jak vytvořit 
úspěšný pracovní tým].  

In: Police Chief. - 73, 2006, č. 5, s. 48 - 52, 1 obr.  

 Jen týmová práce může být zárukou úspěchu. Platí-li to v jiných oborech, u policie to 
platí dvojnásob. Vytvořit pracovní tým není však tak snadné, jak se možná zdá. Autor 
uvádí šest hlavních zásad, podle kterých může policejní náčelník vytvořit fungující 
pracovní tým a přehled nejčastějších chyb při vytváření pracovního týmu. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005472 - ANAL 039241 

SUNG, Hung-En 

Police effectiveness and democracy : shape and direction of therelationship 
[Efektivita policejní práce a demokracie. Stav a vývoj tohoto vztahu].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 29, 
2006, č. 2, s. 347 - 367, 4 tab., lit. 68.  
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 Demokratizace společnosti a její vliv na efektivitu policejní práce. Vývoj policejní 
činnosti v různých zemích Evropy, Asie, Ameriky. Výklad pojmu efektivní policejní 
práce. Jak je tento pojem chápán v různých sociálních vrstvách lidské společnosti. 
Situace v demokratických a autoritativních politických režimech. Výsledky 
průzkumu. Závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2006 

 

005440 - ANAL 039599 

WEISS, Michael 

Národní centrála SIRENE - mořská víla proti zločinu.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 3, s. 46 - 48, 2 obr.  

 Národní centrála SIRENE je součástí odboru mezinárodní policejní spolupráce 
Policejní prezidia ČR a je, stejně jako v ostatních členských státech schengenského 
prostoru, národním ústředním bodem pro výkonnou schengenskou spolupráci a pro 
pátrání cestou Schengenského informačního systému (SIS). Úkoly SIRENE. Kontakt 
na SIRENE. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 

005385 - ANAL 039191 

CHROMÝ, Jakub 

Vyšetřovací hypnóza v trestním řízení? 

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 7, s. 210 - 213.  

 Alternativní nástroje aplikované při vyšetřování a objasňování trestných činů - 
hypnóza. Definice a podstata hypnózy, vztah závislosti hypnotizovaného na 
hypnotizérovi, změněný stav vědomí. Vyšetřovací hypnóza. Nástin možností využití 
vyšetřovací hypnózy v českém trestním procesu, její důkazní hodnota, dokumentace. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005359 - ANAL 038486 

FENYK, Jaroslav 

Návrh trestního zákona České republiky, příčiny a důsledky jeho nepřijetí : Odlišný 
vývoj a osud projektů trestních zákoníků od vzniku samostatného Československa.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 6, s. 4 - 17.  

 Průběh legislativního proces přípravy rekodifikace trestního práva hmotného od r. 
1989. Příčiny a důsledky jeho nepřijetí. Porovnání s minulostí, kdy se rekodifikace ne  
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vždy setkala s úspěchem. Uveden příklad osnov trestního zákoníku bývalého 
Československa z r. 1921.  CZ - cze: PA: če/2006 

 

005366 - ANAL 039172 

FENYK, Jaroslav 

Legislativní návrh na zavedení iniciačních metod a kontroly majetkových poměrů 
jako nástroje boje proti korupci v České republice  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 6, s. 3 - 8.  

 Korupce v ČR a Vládní program boje proti korupci. Návrh jednoho legislativního 
projektu, který se pokusil o vytvoření účinného mechanismu umožňujícího rozkrýt 
latentní případy korupce a poskytujícího dostatek důkazních prostředků pro účely 
trestního řízení. Charakteristika tohoto návrhu, věcný záměr zákona, který z tohoto 
návrhu vyšel (kontrola majetkových poměrů, změna zákona o trestním řízení 
soudním). Přínos i problematičnost návrhu, jeho stažení. Možné úpravy. 

CZ - cze: PA: bh/2006  

 

005367 - ANAL 039173 

HAVLÍK, Tomáš - HÁJEK, Roman 

Problémy současné právní úpravy mimořádných opravných prostředků a možná 
východiska pro jejich řešení.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 6, s. 8 - 14.  

 Charakteristika právní úpravy opravných prostředků do 31.12.2001. Nová právní 
úprava, změna institutu stížnosti pro porušení zákona a zavedení institutu dovolání. 
Některé problémy aplikační praxe. Návrh na zavedení nového mimořádného institutu 
(zmateční stížnost pro porušení zákona) jako možného řešení některých problémů. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005384 - ANAL 039190 

HERCZEG, Jiří 

Zákaz mučení a jeho relativizace v boji proti terorismu.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 7, s. 203 - 209.  

 Zprávy o existenci tajných věznic CIA v Polsku a únosy osob podezřelých z 
terorismu k výslechům mimo území USA opět nastolily otázku ochrany zatčených 
nebo zadržených osob před možností nátlaku či přímo mučení ze strany represivních 
složek. V souvislosti s bojem proti terorismu se stále znovu objevuje otázka, do jaké 
míry je v boji s tímto jevem nutno ze strany státní moci dodržovat pravidla, která si 
státní moc sama stanovila. Otázka možného překročení mezí státního donucení při 
získávání informací výpovědí obviněného, podezřelého nebo vůbec osoby, která je 
možným nositelem důležité informace zejména v trestním řízení. Hledání hranice 
mezi legálním donucováním k výpovědi a mučením. Případ Daschner v Německu,   
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praxe tajných služeb v Izraeli a v USA. Právní úprava v ČR. Absolutní  
neomluvitelnost mučení. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005372 - ANAL 039178 

HRSTKA, Miroslav 

Přičitatelnost protiprávního chování mezinárodní organizaci v kontextu její 
mezinárodněprávní odpovědnosti.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 5, s. 8 - 17.  

 Právní definování mezinárodní organizace (nepatří sem mezinárodní nevládní 
organizace). Vznik odpovědnosti mezinárodní organizace za mezinárodně protiprávní 
chování. Přičitatelnost a její pojmové vymezení jako prvku mezinárodního 
protiprávního chování. Obecné pravidlo přičitatelnosti chování mezinárodní 
organizaci. Jednání orgánů nebo zástupců mezinárodní organizace je považováno za 
chování této organizace podle mezinárodního práva. Přičitatelnost protiprávního 
chování zapůjčených orgánů nebo zástupců. Chování mezinárodní organizace uznané 
a přijaté za její vlastní. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005379 - ANAL 039185 

JANSA, Lukáš - OTEVŘEL, Petr 

Právní aspekty tvorby software.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 13, s. 465 - 470.  

 Vytváření a úprava počítačových programů (software) a právní vztah k vytvořenému 
softwaru. Základní východiska: počítačový program jako autorské dílo, osobnostní a 
majetková práva, počítačový program jako dílo více osob (spoluautorství, kolektivní 
dílo). Vytváření počítačového programu v pracovněprávním vztahu: počítačový 
program jako zaměstnanecké dílo, obsah práva zaměstnance k počítačovému 
programu, oprávnění postoupit licenci k zaměstnaneckému dílu, povinnost výkonu 
majetkových práv zaměstnavatelem, smluvní a jiná dokumentace zaměstnaneckých 
děl. Vytváření počítačového programu na základě smluv o dílo: smlouva o dílo 
uzavřená s autorem, smlouva o dílo uzavřená s právnickou či fyzickou osobou 
zaměstnavatelem, povinnost předání zdrojových kódů, náležitosti smluv o vyhotovení 
počítačového programu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005381 - ANAL 039187 

PETR, Michal 

Implementace kompetenčních ustanovení komunitárních nařízení.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 14, s. 522 - 526.  
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Implementace nařízení komunitárního práva obecně. Implementace kompetenčních 
ustanovení nařízení. Implementace nařízení v ČR: normativní rámec, metodické 
pokyny. "Opisování" a rámcové vymezení kompetenčních ustanovení. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005361 - ANAL 038487 

PTÁČEK, Michal 

K některým aspektům rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky v 
otázkách zaznamenávání údajů o odsouzení občanů České republiky cizozemským 
soudem do evidence Rejstříku trestů.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 6, s. 17 - 21, 4 tab.  

 Problematika zaznamenávání údajů o odsouzení občanů ČR cizozemským soudem do 
evidence Rejstříku trestů ČR. Mezinárodní právní úprava justiční spolupráce. 
Nejvýznamnějším mezinárodním dokumentem v tomto smyslu je Evropská úmluva o 
vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20.4.1959, ve znění Dodatkového 
protokolu ze dne 17.3.1978. Vnitrostátní právní úprava problematiky. Jednotlivé 
podmínky rozhodnutí o zaznamenávání údajů do evidence Rejstříku trestů. Důsledky 
rozhodnutí o zaznamenávání údajů do evidence Rejstříku trestů. Vybrané statistické 
údaje.  

CZ - cze: PA: če2006 

 

005370 - ANAL 039176 

Sbírka rozhodnutí ve věcech trestních : Č. 516/2006 - 521/2006.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, 6, příl. s. 102- 120. Sek.inf.p.: Sbírka LexisNexis - 
trestní (SLT). - 7, 2006 

Vydání do ciziny. Rozsudek, řízení o odvolání, zákaz reformace in peius. Oznámení o 
usnesení, náhrada nákladů trestního řízení, řízení proti uprchlému. Krádež, 
poškozování věřitele. Vazba. Předběžná otázka, nutná obhajoba, společný trest za 
pokračování v trestném činu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005382 - ANAL 039188 

SOTOLÁŘ, Alexander 

Programy probačního typu ve smyslu zákona o soudnictví ve věcech mládeže.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 7, s. 189 - 199.  

 Programy probačního typu mají důležité místo v systému opatření uplatnitelných v 
řízení proti mladistvým. Základní právní rámec je vymezen v čtvrtém dílu hlavy 
druhé zákona o soudnictví ve věcech mládeže (ZSM). Povinnost podrobit se 
probačnímu programu patří mezi výchovná opatření. ZSM rozlišuje dvě formy těchto 
programů – první patří do okruhu výchovných opatření podle par. 18 odst. 1 písm.g a 
druhá představuje probační programy podrobené specifickému právnímu režimu  
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podle par. 17 ZSM. Charakteristiky probačních programů uplatnitelných vůči 
mladistvým. Specifika kategorií mladých dospělých, dětí mladších patnácti let a 
trestně neodpovědných mladistvých. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005383 - ANAL 039189 

TOMÁŠEK, Michal 

Cesty k eurokonformnímu výkladu v trestním právu.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 7, s. 200 - 203.  

 Spolupráce ve věcech trestních patří podle současné právní úpravy k neodevzdaným 
pravomocím, v jejichž rámci mají členské státy EU vykonávat trestní suverenitu na 
svém území. Smlouva o Ústavě pro Evropu však počítá s tím, aby v pravomoci EU 
bylo i přijímání pravidel a postupů k uznání všech druhů soudních rozhodnutí, 
přijímání předpisů o minimálním standardu práv jednotlivců v trestním řízení, vydání 
pravidel minimálních standardů v oblasti zvlášť závažné trestné činnosti, úprava 
dalšího vzdělávání soudců, státních zástupců a justičních zaměstnanců. Rozbor 
eurokonformního výkladu pro oblast třetího pilíře EU (policejní a justiční spolupráce 
ve věcech trestních) na podkladě judikatury Evropského soudního dvora.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005380 - ANAL 039186 

VÁLKOVÁ, Helena 

Ochrana soukromí a osobnosti mladistvého ve světle poslední novely zákona o 
soudnictví ve věcech mládeže.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 14, úv. str. 2.  

 Novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže jednoznačně upřednostňuje ochranu 
soukromí a osobnosti mladistvého. Srovnání s předchozí úpravou. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005369 - ANAL 039175 

VONDRUŠKA, František 

Znovu k některým otázkám výkonu zajištění majetku podle zákona č. 279/2003 Sb..  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 6, s. 19 - 24.  

 Navázání na čl. ze StZ 2004/2-3 (Růžička, M. - Vondruška, F.) na téma aplikace 
zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Shrnutí 
zkušeností z jeho aplikační praxe, některé problémy zákona v jeho stávající podobě, 
aktuální novely a návrhy na novelizaci. Vynětí majetku ze zajištění z důvodů věcných 
nebo osobních. Zjišťování majetku a vztah zákona k trestnímu řádu.  

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005365 - ANAL 038488 

ZÁHORA, Jozef 

Charakteristické črty trestného konania vo vybraných štátoch Európskej únie.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 6, s. 22 - 24.  

 Dokončení z TP č. 5/2006. Systém trestního řízení v Itálii. 

CZ - sla: PA: če2006 

 

005453 - ANAL 035794 

ALBEROLA, Cristina recha 

Policies transfer : The Case of Juvenile justice in Spain [Přejímání taktiky : případ 
juvenilní justice ve Španělsku].  

In: European Journal on Criminal Justice and Research. - 11, 2005, č. 1, s. 51 - 76, 3 
grafy, 56 lit.  

 V rámci globalizace dochází k přejímání taktiky také v oblasti trestního práva. 
Článek se zabývá fenoménem přebírání taktiky a nadnárodním charakterem 
soudnictví nad mládeží. Zároveň zmiňuje problémy, které mohou nastat při 
nerespektování národních specifik a přístupů a příliš bezhlavém přejímání. Role 
prosekutora pro mladistvé - metody spadající pod restorativní justici. Konkrétní 
příklad implementace nových metod a taktik do tradičního španělského systému. 

NL - eng: PA: bš/2006 

 

005386 - ANAL 039192 

FASTNER, Jindřich 

K akcesoritě účastenství a trestnosti přípravy k trestnému činu krádeže.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 7, s. 217 - 218.  

 Vymezení přípravy trestného činu v trestním zákoně jako trestného činu. Vymezení 
účastenství. Trestnost přípravy trestného činu. Podmínky zániku trestnosti přípravy 
trestného činu. Rozbor konkrétního případu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005438 - ANAL 038779 

GOLA, Petr 

Předčasné důchody v Evropě.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 6, s. 28 - 32, 1 tab., lit.  

 K financování starobních penzí, předčasných důchodů a připojištění v evropských 
zemích. Důchodová politika v Evropě, délka pojištění a právo na důchod. Stav v 
jednotlivých zemích (EU). Zdanění, výše penzí a podmínky pro důchod v Evropě 
(např. v Lucembursku je rovný důchod - po splnění podmínek 1108 euro měsíčně). 
Přehled výdajů evropských států na penze v (procentech HDP).CZ - cze: PA: bv/2006 
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005457 - ANAL 038789 

GRAY, Garry C. - SALOLE, Abigail Tsionne 

The Local Culture of Punishment [Místní tradice trestání].  

In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 4, s. 661 - 679, 2 obr., lit. 40.  

 Etnografická studie k teoriím a praxi trestního soudnictví a regionálního vývoje 
trestní politiky na území Kanady. Místní tradice a právo státu trestat provinilce. 
Diskuze k různým názorům a shromážděným poznatkům. 

GBR - eng: PA: bv/2006  

 

005399 - ANAL 039564 

KLAPAL, Vít 

Zadržení osoby podezřelé podle paragrafu 76 odst. 1 Tr.Z. a související instituty z 
pohledu policisty.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 7, příloha.  

 Metodika pro provádění zadržení osoby podezřelé podle paragrafu 76 odst. 1 Tr.Z. 
Pojem zadržené osoby. Subjekt provádějící zadržení. Zákonné podmínky zadržení 
osoby, podezřelé podle paragrafu 76 odst. 1 Tr.Ř. Osoby, které nelze zadržet, nebo je 
lze zadržet jen za splněných podmínek nad rámec podmínek stanovených v paragrafu 
76 odst. 1 Tr.Ř. Postup při a po zadržení osoby podezřelé. Lhůty pro trvání zadržení 
osoby podezřelé. Zvláštnosti zadržení mladistvého podezřelého. Omezení osobní 
svobody dle paragrafu 76 odst. 2 Tr.Ř.. Zajištění dle paragrafu 14 odst. 1 písm. d) 
20P. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005430 - ANAL 038776 

ONDREJOVÁ, Dana 

Právní režim smlouvy o reklamě v mezinárodním obchodním styku.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 6, s. 3 - 11, lit.  

 Právní základy a režim smlouvy o reklamě v mezinárodním obchodním styku 
(metoda přímá, metoda kolizní). Věcné normy mezinárodního práva soukromého v 
souvislosti s reklamou. Legislativa EU(ES). 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005428 - ANAL 039591 

PATOČKA, Jiří 

Nástroje bioterorismu.  

In: 112. - 5, 2006, č. 7, s. 18 - 19, 2 obr.  

 Informace o biologických agens, která by mohla být zneužita jako nástroje 
bioterorismu. Historie biologických zbraní. V roce 2002 byl v ČR přijat zákon č.  
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281/2002 Sb. , o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní. Teroristické metody. Teroristické akce vedené 
biologickými zbraněmi. Účinek biologických a toxinových zbraní. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005432 - ANAL 038777 

Sbírka rozhodnutí ve věcech pracovních a sociálních.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 6, vložená příloha (s. 101 ... 120).  

 Pokračování případů soudních rozhodnutí (č. 34, 35, 36) ze sbírky LexisNexis - 
SLPS, ročník II. Uveřejněné judikáty jsou i v Databance Judikatury 
(www.judikatury.cz). Téma čl.: peněžitá pomoc v mateřství a podvod, maření 
součinnosti s úřadem práce, vyrovnávací příspěvek. Tato příloha má pokračování i v 
dalších vydáních. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005437 - ANAL 038778 

SVOBODOVÁ, Eva 

K právní úpravě domáckých zaměstnanců.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 6, s. 19 - 25, lit.  

 Institut domáckého zaměstnance, ČR. Legislativa, ustanovení zákoníku práce. 
Zvláštnosti platné pro domácké zaměstnance. Vznik pracovního poměru, pracovní 
doba a výkon práce, odměňování. Další poznámky k problematice. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005400 - ANAL 039565 

ŠEMORA, Vítězslav 

Dozor nad právními akty obcí po novele zákona o obcích.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 26, s. 22 - 23, 1 obr.  

 K 1.7.2006 nabude účinnosti zákon č. 234/2006 Sb., kterým se mění zákony o 
územních samosprávných celcích, zákon o Ústavním soudu, zákon o místním 
referendu a zákon o úřednících územních samosprávných celků. Tímto zákonem se 
podstatným způsobem mění právní úprava výkonu dozoru nad samotnou a přenesenou 
působností obcí, krajů a hl.m. Prahy, respektive dosavadní úprava dozoru je v celém 
rozsahu nahrazována úpravou novou. Vychází z principů úpravy staré. Dozor nad 
právními akty obcí. Dozor vykonávaný Ministerstvem vnitra. Výjimky z postupu MV. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005443 - ANAL 038781 

ŠTURMA, Pavel 

Globalizace a vláda práva (rule of law) v mezinárodním právu, příklad práva WTO.  

In: Právník. - 143, 2006, č. 8, s. 893 - 908.  

 V úvodu k účinkům globalizace, zejména v ekonomice a v mezinárodních vztazích. 
Problematika regulací. Vývoj a význam GATT a WTO. V závěru k perspektivám 
ekonomické globalizace a příslušné legislativy. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005414 - ANAL 038774 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. března 2006 o právnických profesích a o 
obecném zájmu na fungování právních systémů.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 7-8, s. 81 - 82.  

 Text usnesení. Preambule a český překlad textu článků A až K a 1 až 20. Příslušná 
čísla Úředních věstníků. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005396 - ANAL 039561 

VYBÍRAL, Vladimír 

Pyrotechnický průzkum podle zákona.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 7, s. 38 - 39.  

 Zákon o zbraních. Zbrojní průkaz skupiny F. Pyrotechnický průzkum. Provozování 
činností zaměřených na pyrotechnickou asanaci veřejných a soukromých prostranství 
a objektů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005441 - ANAL 039600 

VYBÍRAL, Vladimír - NOVÁK, Pavel 

K prodeji tzv. hlavňoviny. 

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 3, s. 43.  

 Diskuse ve sdělovacích prostředcích o legálnosti prodeje tzv. "hlavňoviny". Uvedené 
články vyvolaly polemiku, co je to hlavňovina a zda je nakládání s ní upraveno 
zákonem o zbraních. Hlavňovina a její řešení v zákoně o zbraních. Česká norma ČSN 
3950002-1. Kategorie podle směrnice 91/477/EHS. Názor odboru bezpečnostní 
politiky MV ČR.  

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005395 - ANAL 038773 

ZOULÍK, František 

Vliv evropského práva na naše civilní soudnictví.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 7-8, s. 17 - 21, lit.  

 Pojem evropského práva, dvě základní zásady ohledně vztahu evropského a 
vnitrostátního práva. Sekundární normy evropského práva. Problematika 
harmonizace. Řízení o předběžné otázce. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005480 - ANAL 040203 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. 

Pracovněprávní vztahy v mezinárodní letecké dopravě (mj. v kontextu některých tzv. 
bezpečnostních požadavků).  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 7-8, s. 12 - 20, lit.  

 Rozhodné právo pro pracovněprávní vztahy v letecké dopravě. České právo - 
normativní základ a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Povinnosti palubního 
personálu (mj. bezpečnostní prověrky NBÚ) stanovené tuzemskými a mezinárodními  
právními předpisy a předpisem zaměstnavatele. Zvláštní úprava pro zaměstnance 
s cizí státní příslušností. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005537 - ANAL 039626 

CHLUDIL, Ivan 

Změna zákona o zbraních.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 8, s. 4 - 5, 3 obr.  

 Zákon č. 310/2006 Sb., zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem. V závěrečné 
části obsahuje zákon čtyři změny zákona č. 119/2002 Sb., a dvě z nich jsou důležité 
pro většinu majitelů zbraní a zájemců o zbraně v ČR. Informace o jedné části z jeho 
závěrečných ustanovení. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005519 - ANAL 039608 

ČELLÁR, Peter - SLABAŠOVÁ, Elvíra 

Súdnoznalecká činnosť a polícia.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 3, s. 53 - 55.  

 Současná legislativa odborných důkazních činností na Slovensku. Druhá část článku 
se věnuje odpovědím v dotazníku, které se týkají organizace evropských 
kriminalistických institucí - členů evropské sítě forenzních institucí - uvnitř 
příslušných policejních struktur. CZ - sla: PA: ká/2006 
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005482 - ANAL 040205 

GOLA, Petr 

Podnikatelské prostředí v Evropě.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 7-8, s. 30 - 33, 1 tab., lit. 7.  

 Hodnocení podnikatelského prostředí v zemích EU. Hodnotící kritéria a výsledný 
index. Rozvoj drobného podnikání a jeho význam pro snižování nezaměstnanosti, 
rozvoj hospodářství a technologií. Přehled relevantních údajů. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005496 - ANAL 039199 

IVOR, Jaroslav 

Nové formy ochrany osôb a majetku v rekodifikovaných trestných kódexoch.  

In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 2, s. 60 - 65.  

 Nejvýznamnější změny hmotněprávního i procesněprávního charakteru v trestním 
zákoně a trestním řádu (zákony č, 300/2005 a 301/2005 Z.z.) z pohledu ochrany osob 
a majetku. Nová kategorizace trestných činů, věková hranice trestní odpovědnosti, 
okolnosti vylučující protiprávnost, nový systém sankcí a ochranných opatření, trestné 
činy proti majetku. Trestní řád přinesl významné změny do oblasti výkonu trestního 
soudnictví, zejména v souvislosti s průběhem a obsahem jednotlivých stádií trestního 
řízení. 

CZ - sla: PA: bh/2006 

 

005483 - ANAL 040206 

JOUZA, Ladislav 

Zaměstnavatel informuje zaměstnance.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 7-8, 34 - 35.  

 Novela zákoníku práce č. 72/2006 Sb. přináší také změny v povinnostech ohledně 
poskytování informací zaměstnavatelem a jednání se zaměstnanci nebo jejich 
zástupci. Podrobněji k oblastem informování zaměstnanců, projednání se zaměstnanci 
a právu Evropských společenství. Povinnost států EU podle čl. 6 směrnice 202/14/ES 
ve vztahu k důvěrným informacím. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005488 - ANAL 039193 

KRÁL, Vladimír 

Koncepce rekodifikace trestního práva hmotného.  

In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 2, s. 3 - 11.  

 Důvody rekodifikace a průběh její přípravy. Cíle nového trestního zákoníku. Význam 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže pro zpracování nového trestního zákoníku.  
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Koncepce rekodifikace. Nové trestněprávní instituty nebo nově kodifikované 
skutkové podstaty. Nové trestné činy. Nedostatky nové kodifikace trestního zákoníku. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005546 - ANAL 039635 

Metodická pomůcka k vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 32, příloha.  

 Metodická pomůcka "Vyřizování stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
ze dne 11.11.2005, která má poskytnout návod pro vyřizování stížnosti podle 
paragrafu 175 a souvisejících ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění zákona č. 413/2005 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2006. Tato metodická 
pomůcka není právně závazná. Podání, příjem a vyřizování stížnosti. Opatření k 
nápravě. Přešetření způsobů vyřízení stížnosti. Ochrana osobnosti a osobních údajů. 
Evidence stížností. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005501 - ANAL 039803 

NEZKUSIL, Jiří 

Úvodní slovo na vědecké konferenci : Rekodifikace trestního práva a prevence 
negativních jevů ve společnosti, Karlovy Vary, 5. 12. 2005.  

In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 2, s. 84 - 86.  

 Zaměření výzkumné činnosti Ústavu prevence negativních jevů ve společnosti a jeho 
aktuální úkoly. Jádrem zaměření je problematika kriminality a jejího nárůstu po roce 
1989, nové jevy ve vývoji kriminality mládeže, problematika široce pojatých 
negativních jevů ve společnosti. Koncipování okruhů výzkumných úkolů.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005485 - ANAL 040208 

Sbírka rozhodnutí ve věcech pracovních a sociálních.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 15, vložená příloha s. 122...160.  

 Další pokračování soudních rozhodnutí (č. 37 až 44/2006) ze Sbírky LexisNexis - 
SLPS, ročník II. Seznam případů je v obsahu přílohy. Tyto judikáty obsahuje 
Databanka Judikatury na www.judikatury.cz. Pokračování přílohy v dalších číslech. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005481 - ANAL 040204 

ŠROTÝŘ, Josef 

K novému správnímu řádu.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 7-8, s. 21 - 26. 
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K problematice výkladu a aplikaci některých ustanovení správního řádu, účinného od 
1.1. 2006. Nové skutečnosti a zásadní změny. Objasnění některých problémů. 
Nejčastější aktuální dotazy. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005484 - ANAL 040207 

TOMEK, Petr 

Nad novelou zákona o služebním poměru.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 7-8, s. 35 - 40. 

 K paragrafu 26 zákona č. 21/2006 Sb., který obsahuje novelu zákona č. 186/1992 Sb., 
o služebním poměru příslušníků Policie České republiky a k par. 28, který obsahu 
novelu zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě. Změny v právním 
zakotvení důvodů propuštění ze služebního poměru, změny v poskytování nároků 
souvisejících se skončením služebního poměru a oznamovací povinnost ve vztahu k 
trestnímu stíhání. Problematika přechodných ustanovení novely, další dopady 
novelizace. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005500 - ANAL 039802 

ZELENKOVÁ, Doris 

Rekodifikace trestního práva a prevence negativních jevů ve společnosti : 
Mezinárodní konference.  

In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 2, s. 82 - 83.  

Akce: Rekodifikace trestního práva a prevence negativních jevů ve společnosti 
[mezinárodní konference]. Karlovy Vary (ČR), 05.12.2005. Vysoká škola Karlovy 
Vary.  

 Stručná charakteristika příspěvků přednesených na konferenci. Viz autoři příspěvků v 
tomto čísle časopisu: J. Nezkusil, V.Král, J. Zapletal, A. Marešová, V. Porada, S. 
Radvanová, P. Prunner, V. Krajník. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

005539 - ANAL 039628 

ČERNÝ, Pavel - GOETZ, Michal 

Manuál obranné střelby : 14. díl.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 8, s.80 - 81, 6 obr.  
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Pokračování z minulého čísla. Výcvik ve střelbě. Přenášení na cíle střední vzdálenosti 
(cca 3 - 15 m). Přenášení na blízké cíle (cca do 3 m). Přenášení na cíle na delší 
vzdálenosti (více než 15 m). Nejčastější chyby. Přenášení na cíle ve velkém úhlu. 
Přenášení na cíle různě vzdálené. Cíle různé velikosti. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005542 - ANAL 039631 

ČERNÝ, Pavel - GOETZ, Michal 

Manuál obranné střelby : 13. díl.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 7, s.79, 2 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Výcvik ve střelbě. Opakovaný výstřel. Režimy 
opakovaného výstřelu. Nejčastější chyby při nácviku opakovaného výstřelu. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005536 - ANAL 039625 

KAŠŤÁK, Zdeněk 

Světové speciální jednotky. 

In: Zbraně a náboje. - 8, 2006, č. 8, s. 26 - 27, 8 obr.  

 Přehled světových speciálních jednotek z Kanady – Jednotka zvláštního nasazení, 
USA - SEAL, Rangers, Zelené barety, Delta Force, Velká Británie - SAS, 
Nizozemsko - Námořní pěchota, JAR - Recce - Brigáda speciálních sil, Francie - 
Cizinecká legie, Austrálie - SASR, Německo - GSG 9, Rusko - Speciální jednotky 
ruských tajných služeb, Polsko, ČR - URNa, SOG, 102. průzkumný prapor Prostějov, 
Thajsko - Jednotky zvláštního určení. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005543 - ANAL 039632 

KOVÁŘ, Milan 

Ruské zvláštní jednotky MV : 3. část.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 7, s.76 - 77, 4 obr.  

 Vznik jednotky KGB. Protiteroristická jednotka Alfa. Úkoly Alfy. Struktura a 
organizace jednotky Alfa a Vympel. Výběr do jednotky Vympel. Speciální výcvikové 
středisko pro nové kandidáty. Úkoly zvláštní jednotky. Reorganizace jednotky a její 
úkoly. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005540 - ANAL 039629 

PAZDERA, David 

CZ 2075 Rami P 9 mm Rubber.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 8, s.26 - 27, 4 obr., 1 tab.  

 Charakteristika pistole CZ 20075 Rami P v ráži 9 mm Rubber. Konstrukční změny. 
Orientační testy pistole. Takticko – technická data pistole. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005532 - ANAL 039621 

POLESNÝ, Jaroslav 

Speciální jednotky. Tajemní bojovníci SON.  

In: Zbraně a náboje. - 8, 2006, č. 8, s. 16 - 19, 17 obr.  

 Celní zásahové jednotky - SON. Vznik speciálního útvaru celní správy s celostátní 
působností. Úkoly, schéma a výcvik. Zbraně specialistů SON. Základní předměty 
odborné přípravy, ostatní předměty odborné přípravy. Spolupráce se zahraničím. 
Výběr do jednotky SON. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005357 - ANAL 038484 

SIG P 220: velká ale komfortní.  

In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 7, s. 38 - 42, obr.  

 Popis a technické údaje úspěšné pistole SIG P 220. Výsledky střeleckého testu. 
Nadčasový náboj. Konstrukce pistole – čistokrevný SIG. Funkce a "řízení" při střelbě.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

005364 - ANAL 039560 

SIG Sauer P226.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 7, s. 25, 2 obr., 1 tab.  

 Charakteristika a popis pistole SIG Sauer P226. Technicko-taktická data pistole. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005541 - ANAL 039630 

VYBÍRAL, Vladimír 

Pyrotechnický průzkum podle zákona o zbraních.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 7, s.74 - 75, 1 obr.  

 Provádění asanačních prací v ČR Policií ČR. Provozování činností zaměřených na 
pyrotechnickou asanaci veřejných a soukromých prostranství a objektů soukromými  
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podnikatelskými subjekty nebylo po roce 2000 právně upraveno žádným obecně 
závazným předpisem. Zákon č. 228/2003 Sb., o střelných zbraních. Novela 
živnostenského zákona, která vymezuje v příloze č. 3 koncesovanou živnost 
"Provádění pyrotechnického průzkumu", včetně všeobecných zvláštních podmínek 
pro její provozování. Technologický postup před zahájením činnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 
 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

005417 - ANAL 039581 

BARTÁČEK, Jiří - KŘEČEK, Stanislav - SLOUP, Petr 

Projekt Výukový modul aplikace IP technologií v oboru zabezpečení techniky.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 3, s. 62 - 64, 5 obr., 1 tab.  

 Charakter výukového modelu aplikace IP technologií v oboru zabezpečovací 
techniky. Hardware, software. Kontrola správného nastavení. Shrnutí. Pokračování 
příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005445 - ANAL 038783 

CHANG, Chin-Chen - LEE, Jung-San 

An anonymous voting mechanism based on the key exchange protocol [Tajný 
hlasovací systém založený na šifrovaném výměnném protokolu].  

In: Computers and Security. - 25, 2006, č. 4, s. 307 - 314, 1 obr., 1 tab., lit. 18.  

 Elektronické hlasování a demokratický systém. Systémy tajného hlasování 
porovnávané s technicky a systémově podrobněji popisovaným elektronickém 
hlasovacím protokolu Liaw. Důraz na spolehlivost sčítání, bezpečnost a alternativitu v 
používání těchto systémů a jejich vývoj.  

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005362 - ANAL 039558 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Kamerový systém nové generace.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 7, s. 16 - 17, 2 obr.  

 Kamerový systém SentryScope. Charakteristika a popis nové kamery. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005407 - ANAL 039572 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

V oblasti informační bezpečnosti hrozí českým firmám největší nebezpečí z internetu 
a od vlastních zaměstnanců.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 3, s. 18 - 21.  

 Bezdrátová infrastruktura. Bezdrátová technologie. Výhody a rizika internetu. 
Mezinárodní certifikát BS 7799. Některé základní pojmy a názvosloví (šifrování, 
dostupnost a využití ADSL, vytáčené připojení ...). Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005409 - ANAL 039574 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Kamerový systém nové generace.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 3, s. 30 - 32, 3 obr.  

 Analogové systémy jsou nahrazovány systémy digitálními. Kamera "SentryScope" - 
caharakteristika, popis. Porovnání klasických CCTV a kamery SentryScope. Velikost 
rozlišení. Pohybové alarmy. Síťové spojení. Závěr porovnání. Místa vhodná k použití 
kamer SentryScope. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005410 - ANAL 039575 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

S platebními kartami zacházejte vždy opatrně a bezpečně! 

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 3, s. 33.  

 Jedním z trestných činů je podvod. Podvod může být realizován tzv. "phishingem", 
neboli finančním podvodem, u kterého se podvodníci snaží prostřednictvím 
elektronických zpráv získat důvěrné informace o platebních kartách. Desatero 
bezpečného zacházení s platební kartou. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005475 - ANAL 040201 

MA, Mingchao - WOODHEAD, Steve 

Authentication delegation for subscription-based remote network services [Autorizace 
oprávněného uživatele služeb počítačové sítě].  

In: Computer and Security. - 25, 2006, č. 5, s. 371 - 378, 5 obr., 2 tab., lit. 25.  

 S rostoucí potřebou sdílení informací v sítích oprávněných uživatelů stoupají nároky 
na zabezpečení předplaceného přístupu a bezpečnosti provozu v těchto sítích. 
Technologie, zavádění a provoz autorizačního systému.GBR - eng: PA: bv/2006 
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005408 - ANAL 039573 

MERHAUT, Jan - KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Jak zajistit, zda je váš objekt bezpečný a které zásady dodržet při jeho projektování, 
stavbě a provozu.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 3, s. 22 - 29, 3 tab.  

 Faktory mající vliv na bezpečí a bezpečnost objektů pro bydlení. Normy TS 14383. 
Technická ochranná opatření. Charakter okolí. Typy pachatelů. Analýza rizik a odhad 
související úrovně ochrany. Úroveň zabezpečení. Další doporučení pro určitá rizika. 
Perimetrická ochrana. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005411 - ANAL 039576 

TOMS, Ladislav 

Mechanické zábranné systémy. Bez klíče a bez vstupníku aneb Je snímání otisku 
prstu bezpečné? : 40. část.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 3, s. 42 - 44, 6 obr.  

 Pojem biometrie a biometriky. Biometrická identifikace. Metoda použití 
biometrických prvků. Biometrické systémy pro snímání otisku prstu používá metody: 
Kapacitní, optická, tepelné, elektrického pole. Optická čtečka. Kapacitní čtečka. 
Tepelný senzor. Senzor elektrického pole. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

005533 - ANAL 039622 

DRTINA, Emerich 

Irán a jeho ozbrojené síly.  

In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 6, s. 18 - 20, 9 obr.  

 Historie Iránu. Ozbrojené síly armády Iránu. Armáda se skládá z pozemních sil, 
letectva a námořnictva. Charakteristiky. Islámské revoluční gardy - Pasdaráni. 
Jaderný program. Raketový program. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005534 - ANAL 039623 

DRTINA, Emerich 

Kladivo na mafie.  

In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 7, s. 14 - 17, 8 obr.  
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Akce speciální jednotky - Útvaru rychlého nasazení PČR. Nasazení jednotky v 
zahraničí. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005528 - ANAL 039617 

FLACHBART, Alojz 

Funkce řízení a jejich aplikace v podmínkách ekonomické služby Armády České 
republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 3, s. 153 - 159, lit. 6.  

 Definice řízení. Funkce řízení do roku 1989 v armádě ČSFR. Supervize. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005527 - ANAL 039616 

GRASSEOVÁ, Monika 

Základní perspektivy měření procesů.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 3, s. 140 - 147, 3 obr., lit. 6.  

 Charakteristika měření procesů, jehož základem je soustava metrik. Metriky, 
respektive ukazatele, vychází z obecných základních požadavků kladených na 
procesy. Mezi požadavky na procesy patří především: Výkonnost procesů, stabilita 
procesů, osvojení procesů v organizaci, způsobilost procesů pro zajištění 
požadovaných výstupů a možnosti pro jejich trvalé zdokonalování. Model EFQM a 
jeho kritéria. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005526 - ANAL 039615 

KRYŠTOFOVÁ, Denisa 

Public Private Partnership v odvětví obrany některých států NATO.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 3, s. 64 - 70, lit. 10.  

 Zkušenosti s využitím formy Public Private Partnership (PPP), jako moderního 
způsobu zajištění veřejných služeb využívaný v zahraničí se specifickým zaměřením 
na odvětví obrany. Základní charakteristika PPP projektů, jejich zaměření a přínosy. 
Zahraniční zkušenosti s PPP v evropských anglosaských státech NATO. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005525 - ANAL 039614 

OCHRANA, František 

Metodologická poznámka k teorii ekonomiky obrany státu.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 3, s. 40 - 46, 6 obr., lit. 13.  
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Metodologické problémy, jimiž by se mohl (měl) ubírat další výzkum této 
problematiky. Logika nenormativního přístupu k poznávání jevů zkoumaných teorií 
ekonomiky obrany. Normativní analýza jako subjekt - objektový vztah. Normativní a 
nenormativní přístup v teorii a jeho vliv na projekci tří typů teorie zobrazujících stavy 
společnosti. Deduktivně axiomaticky odvozená teorie. Induktivně odvozená teorie. 
Deduktivně induktivně odvozená teorie. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005524 - ANAL 039613 

OLEJNÍČEK, Aleš 

Nové jevy v ekonomice obrany po rozpadu bipolarity.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 3, s. 25 - 39, 1 obr., 3 tab., lit. 16.  

 Nové jevy, které se objevují v oblasti zabezpečení obrany a bezpečnosti státu. 
Faktory ovlivňující budoucí zajišťování bezpečnosti a tvorbu obranné politiky. Nové 
bezpečností hrozby. Nové formování teorie ekonomiky obrany. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005531 - ANAL 039620 

ONDRÁČKOVÁ, Jana 

Analýza vybraných metod a postupu výběru a hodnocení dodavatelů. 

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 3, s. 179 - 182, lit. 2.  

 Vyhledávání a volba dodavatele je v podnikové, ale i armádní praxi mimořádně 
důležitým, možno říci klíčovým případem rozhodování, neboť dodavatel a jím 
zajišťované komponenty rozhodující o úspěšnosti odběratele na trhu v oblasti kvality 
nákupní produkce, nákladovosti a úrovni poskytovaných služeb. Základní zdroje 
informací pro výběr a vyhodnocování dodavatelů. Scoring model. Analýza potenciálu 
dodavatele (S.P.A. - Supplier Potential Analysis). Výhody S.P.A. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005535 - ANAL 039624 

SEVERA, Tomáš - JIRÁSEK, Jindřich 

Naší zbraní je především mozek.  

In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 7, s. 50 - 51, 4 obr.  

 Podrobnosti o jednotlivých technikách filipínského bojového umění zejména o 
praktickém využití boje s nožem. Daga - boj s nožem, Kadena de Mano - neozbrojený 
boj, Panantukan - filipínský box, Sikaron - techniky kopů. Dumog a Trangkada. 
Hlavním znakem všech druhů Arnis je efektivnost. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005523 - ANAL 039612 

ŠTANCL, Luboš 

Aktuální problémy teorie ekonomiky obrany státu na počátku 21.století 

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 3, s. 5 - 24, lit. 43.  

 Problematika ekonomiky obrany státu. Teorie ekonomiky obrany. Podmínky 
ekonomického zabezpečovaní obrany. Požadavky na proces formování obsahu 
paradigmatu. Obsah nového paradigmatu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005530 - ANAL 039619 

ŠVEJDA, Miroslav 

Řízení ve sféře obrany za použití zásad BSC (Balanced Scorecard) a systémové 
dynamiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 3, s. 167 - 178, lit. 43.  

 Manažerské a systémové myšlení. Poslání, vize, strategie a strategické řízení. 
Strategické řízení - implementace strategie. Proces řízení organizace. Balanced 
Scorecard (BSC) představuje strategický systém řízení organizace, který 
rozpracovává a převádí poslání a vize organizace do specifických cílů, do uceleného 
souboru měřítek a ukazatelů finanční a nefinanční výkonnosti. Zavádění BSC. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005529 - ANAL 039618 

VYLEŤAL, Pavel - FOLTIN, Pavel 

Využití dynamického modelu procesů při zadávání outsourcingu v AČR.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 3, s. 183 - 189, 3 schéma, lit. 2.  

 Marketingová východiska pro realizaci outsourcingu v rámci vybraných procesů v 
AČR. Zvláštnosti nakupovaného produktu - služby, které musí být respektovány při 
plánování, realizaci akvizice služby včetně jejího poskytování. Možný postup při 
využití dynamického modelu procesů při zabezpečení daného transformačního 
procesu prostřednictvím outsourcingu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

005431 - ANAL 039593 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Nabídnout možnost řešení.  
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In: 112. - 5, 2006, č. 7, s. 22 - 23, 2 obr.  

Akce: Medicína katastrof [Mezinárodní konference]. Lukov u Zlína (ČR), 
19.06.2006-21.06.2006.  

Lukov, okr. Zlín   

Ve dnech 19.-21.6.2006 se konala mezinárodní konference Medicíny katastrof, v 
Lukové u Zlína. Konference byla rozdělena do tří částí. V první části se zabývala 
připraveností krizového managementu řešit mimořádné situace způsobené šířením 
vysoce nebezpečných nákaz, a to i v souvislosti s případným bioterorismem. Druhá 
část zahrnovala zkušenosti, poznatky a doporučení na základě dosavadních cvičení 
složek IZS a třetí část seznamovala se zkušenostmi specializovaných pracovišť. 
Úkoly složek IZS. Doprovodný program. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005427 - ANAL 039590 

FRANC, Richard 

Využití vrtulníků Policie ČR a Armády ČR k záchraně osob lanovou technikou.  

In: 112. - 5, 2006, č. 7, s. 12 - 14, 5 obr., 1 tab.  

 Záchrana osob pomocí vrtulníků s využitím lanové techniky je v rámci HZS ČR 
systémově cvičena a využívána od roku 1997, kdy se tento způsob záchrany začal 
využívat ve větším měřítku. Rámcová dohoda o spolupráci mezi MV a MO o 
spolupráci v IZS a Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi MV - GŘ HZS ČR 
a MO Generálním štábem AČR. Odborná způsobilost. Funkčnost systému. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005403 - ANAL 039568 

Metodické listy. 

In: Požiarnik. - 83, 2006, č. 6, příloha.  

 Metodické listy pro velitele dobrovolných hasičských jednotek. Zdolávání požárů v 
obytných budovách a ve veřejných budovách: Charakteristika, nebezpečí a ochrana. 
Činnost hasičů po příjezdu na místo zásahu. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

005419 - ANAL 039583 

PAVLÍK, Jan 

Problematika zajišťování požární ochrany ve velkých nákupních centrech.  

In: 112. - 5, 2006, č. 7, s. 8, 1 obr.  

 Bezpečnost nové stavby. Požární bezpečnost staveb. Problém únikové cesty při 
požárech. Možnosti řešení nedostatků. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005412 - ANAL 039577 

RYBÁŘ, Pavel 

Risk management.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 3, s. 46 - 47, 2 tab.  

 Pokračování z minulého čísla. Risk management s využitím zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o 
požární prevenci. Bezpečné odstupové vzdálenosti pro vybrané zdroje požáru. 
Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005429 - ANAL 039592 

SPÁLENKOVÁ, Marta 

Meziregionální reakce na přírodní a člověkem způsobené katastrofy.  

In: 112. - 5, 2006, č. 7, s. 20 - 21, 3 obr.  

 Projekt SI.PRO.CI (Meziregionální reakce na přírodní a člověkem způsobené 
katastrofy). Projekt slouží k vytváření a předávání metod a praktických dovedností ke 
zkvalitnění odezvy na přírodní katastrofy a havárie v zemích EU využitím zkušeností 
a znalostí jednotlivých partnerských zemí zapojených do projektu v oblasti civilní 
ochrany. Informování a připravenost obyvatelstva na mimořádné události. Pilotní 
program v Jihočeském kraji byl rozdělen do tří etap: Průběžné seznámení dětí s 
problematikou civilní ochrany, vzdělávací pásmo s motivačními soutěžemi 
uspořádání soutěží mezi školami zapojenými do projektu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005421 - ANAL 039584 

VOŘÍŠEK, Karel 

Zajištění systému jakosti ve zkušební laboratoři technických prostředků požární 
ochrany.  

In: 112. - 5, 2006, č. 7, s. 6 - 7, 1 obr.  

 Zkušební laboratoř, musí vytvořit, udržovat a uplatňovat systém jakosti, který 
odpovídá předmětu její činnosti. Zkušební laboratoř musí dokumentovat svoji 
politiku, systémy, programy a postupy v rozsahu nezbytném pro zajišťování výsledků 
zkoušek. Nejdůležitější prvka pro zvyšování jakosti. Mezilaborní porovnávání. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 


