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ALKOHOL, DROGY 
 

005564 - ANAL 039811 

NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY 

Drogy v médiích : Hlavní výsledky mediální analýzy drogové problematiky 2004 - 
2005.  

In: Zaostřeno na drogy. - 4, 2006, č. 3, s. 1 - 8, lit. 3, inf. na webu 4, 8 grafů.  

 Analýza mediální prezentace drogové problematiky mapuje vývoj, rozsah a strukturu 
obrazu drog v médiích a nabízí tak podklady pro účinnější mediální komunikaci a tím 
i působení na cílovou populaci. Medializace drog v letech 2004 - 2005 obecně, její 
vývoj, poměr medializace podle nebezpečnosti drogy, sledované drogy podle jejich 
medializace. Medializace tabáku a alkoholu se zohledněním rizik. Medializace 
protidrogové politiky - zastoupení jednotlivých typů médií a jednotlivých krajů, 
tematické zaměření příspěvků o protidrogové politice. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005553 - ANAL 039642 

NOVOTNÝ, V. 

Prieskumy o drogách, alkohole a tabaku u Slovenskej mládeže.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 3, s. 189 - 190 

Rec. na : Prieskumy o drogách, alkohole a tabaku u Slovenskej mládeže [Monografie] 
/ A. Nociar. - Bratislava, 2004. - s. 220. 

 Charakteristika knihy, která vyšla v roce 2005 na Slovensku. Kniha má 2 části. První 
část se věnuje školnímu průzkumu na Slovensku a druhé část přináší výsledky v rámci 
studie ESPAD. Dále se kniha věnuje projektu, výběr souboru a realizace průzkumu. 
Výsledky jsou v knize bohatě dokumentované, celkově 149 obrázky a grafy a 40 
tabulkami.  

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

005552 - ANAL 039641 

OCHABA, R. - ROVNÝ, I. - BIELIK, I. - BAŠKA, T. - KAVCOVÁ, E. 

Základy poradenského procesu v poradni na odvykanie od fajčenia.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 3, s. 177 - 189, lit. 10.  

 Příspěvek představuje základní dokumenty, které byli vytvořené s cílem rozvoje 
poraden na odvykání kouření při regionálních úřadech zdravotnictví na Slovensku. 
Rozbor postupů a metod při poskytování poradenské činnosti v rámci procesu 
odvykání kouření. Základy komunikace v poradenském procesu a etické aspekty 
práce poradce v poradnách zdraví. 

SLK - sla: PA: ká/2006 
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005551 - ANAL 039640 

OKRUHLICA, Ľ. - ŠTELIAR, I. 

Škodlivé užívanie, nie abúzus! - Dôležitá korekcia prekladu MKCH – 10 pre klinickú 
prax.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 3, s. 167 - 175, 1 obr., 1 tab., lit. 
14.  

 Nárůst diagnózy kódované jako "F1x.1" - škodlivého užívání psychoaktivních látek 
podle MKCH - 10 z 13 procent v roce 1996 na 18 procent v roce 2004. Úvod, zdroj 
ÚZIŠ. Abúzus a škodlivé užívání. Ilustrace z praxe. Diskuse, závěr a doporučení. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

005700 - ANAL 036259 

KRUTTSCHNITT, Candace - CARBONE-LOPEZ, Kristin 

Moving Beyond the Stereotypes : Women's Subjective Accounts of Their Violent 
Crime [Opustit tradiční stereotypy. Násilná kriminalita žen v jejich vlastní 
interpretaci].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 44, 2006, č. 2, s. 321 - 352, 3 tab., lit. 
85.  

 Násilná kriminalita žen a faktory, které ji ovlivňují. Motivace násilné kriminality u 
žen. Role partnera, přítele, nebo cizí osoby. Vlivy rasové, demografické, sociální. 
Průzkum byl proveden u 205 žen, uvězněných pro násilnou kriminalitu v 
Minneapolis, Minnesota. U všech byla zaznamenána jejich vlastní interpretace 
trestného činu. Výsledky průzkumu ukazují, že důvody násilné kriminality u žen jsou 
velmi rozmanité a že není možné vycházet z tradičních stereotypních názorů na tzv. 
slabší pohlaví a jeho motivaci. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005739 - ANAL 039721 

VENGLÁŘOVÁ, Martina 

Zranitelná místa seniorů.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 15, 2006, č. 2, s. 20 - 30.  

 Problematika seniorů. Charakteristika seniorů. Fyziologické stáří seniorů. Skupiny 
obětí. Změny ve stáří: Psychické, tělesné a sociální. Nejčastější trestné činy páchané 
na seniorech. Bezpečnostní zásady doporučení Policií ČR. Senior jako svědek 
trestného činu. Jednoduché zásady seniorů při jednání s policií. Týrání seniorů. Druhy  
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násilí páchané na seniorech. Pravidla, při řešení situace, kde je týrán či zanedbán 
senior. Organizace zabývající se problematikou se seniorů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005737 - ANAL 039719 

VITOUŠOVÁ, Petra 

Projekt Hráz pokračuje.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 15, 2006, č. 2, s. 13 - 14, 3 obr.  

 Informace z dvouletého rozsáhlého projektu Bílého kruhu bezpečí, který je 
realizován v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů. Od 1. října 2005 
pracuje 9 expertních skupin v jednotlivých aktivitách a jejich dosavadní úspěchy. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005738 - ANAL 039720 

VITOUŠOVÁ, Markéta 

Evropské fórum pro služby obětem přijalo zásadní rozhodnutí.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 15, 2006, č. 2, s. 16 - 17, 1 obr.  

Akce: European Forum for Victim Services - Evropské fórum pro služby obětem 
[Konference]. Bratislava (SR), 24.05.2006-28.05.2006.    

Ve dnech 24.-28.5.2006 proběhla 20. konference Evropského fóra pro služby obětem 
(EFVS), která se konala v Bratislavě. Každoročního setkání organizací poskytujících 
praktickou pomoc obětem trestných činů se zúčastnilo 56 delegátů a pozorovatelů z 
21 zemí. Seznámení s konferencí. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005735 - ANAL 039717 

VITOUŠOVÁ, Petra - ZIMA, Vlastimil 

Projekty pomáhají obětem a podporují prestiž Bílého kruhu bezpečí. 

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 15, 2006, č. 2, s. 3 - 4.  

 Náměty Bílého kruhu bezpečí posloužily za 15 let, a dodnes slouží k rozvoji činnosti 
a k naplňování poslání, daného Stanovami. Projekty se staly nedílnou součástí jak 
strategického plánování, tak i realizace konkrétních akcí. Za dobu existence do 
dnešních dnů Bílý kruh bezpečí realizoval více než patnáct rozsáhlejších projektů, v 
průměru tedy více než jeden ročně. Stručný přehled o projektech BKB. Ostrava: 
Vznik a činnost interdisciplinárního týmu pro řešení případů domácího násilí. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005720 - ANAL 039702 

BUREŠ, Radim 

Prevence diváckého násilí a bezpečnost na stadiónech.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 33, příloha.  

 Problematika diváckého násilí na stadiónech. Evropská úmluva k diváckému násilí a 
nevhodnému chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech. 
Legislativní, organizační a technická opatření, která se dělí na opatření na stadionech, 
opatření směřující k identifikaci a potrestání pachatelů a iniciátorů a na opatření na 
stadionech, opatření směřující k identifikaci a potrestání pachatelů a iniciátorů a na 
opatření všeobecně preventivního a vzdělávacího charakteru. Preventivní práce s 
fanoušky. Preventivní aktivity spojené s mezistátními zápasy a  velkými šampionáty. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005627 - ANAL 039674 

Charakter nájemného vraha.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 9, s. 67, 2 obr.  

 Ve Spojených státech jsou dvě nejdůležitější organizace zaměstnávající nájemné 
vrahy - ozbrojené síly a mafie. Nejnebezpečnější zabijáci pocházejí z řad mafie, avšak 
působí naštěstí jen v oblasti organizovaného zločinu. Zabiják z povolání. Zásadní 
charakterové rysy, které musí mít zabiják z povolání. Základní požadavky na 
profesionála. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005707 - ANAL 039261 

COUPE, Timothy - BLAKE, Laurence 

Daylight and Darkness Targeting Strategies and the Risk of Being Seen at Residential 
Burglaries [Role denního světla a tmy při výběru objektu a riziko přistižení při bytové 
krádeži].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 44, 2006, č. 2, s. 431 - 464, 4 obr., 8 
tab., lit. 33.  

 Předmětem této studie je způsob myšlení pachatele, v tomto případě výběr vhodného 
objektu pro vloupání. Pachatelé si vybírají různé typy objektů v různé denní a noční 
době. Klíčovou roli hraje doba vloupání, zda za světla nebo za tmy, a s tím související 
různý stupeň rizika. Charakteristika pachatelů, objektů, obětí. Polemika s dřívějšími 
teoriemi (Felson, 1986 a Cornish, Clarke 1986). Metodika výzkumu. Závěry. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005674 - ANAL 039856 

Digitale Lagebilder für moderne Polizeiarbeit : Crime Maping sorgt für Klarheit 
[Digitální zobrazení situace pro moderní policejní práci. Mapování kriminality 
přispívá k objasněnosti].  
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In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 4, s. 143 - 145, 3 obr. 

 Jednou z pomocných metod prevence a objasňování kriminality je využívání 
digitálních map, které podávají přesný obraz aktuální situace, mapují vyskytující se 
kriminalitu na určitém místě, podávají detailní informace o žádaném místě apod. 
Stručné seznámení s touto technologií a jejím využíváním v policejní práci. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005558 - ANAL 039805 

HINZE, Matthias 

Spione müssen draussen bleiben : Risikomanagement ist das A und O [Špioni musí 
zůstat venku. Rizikový management je mimořádně důležitý].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 28, 2006, č. 6 - 7, s. 38 - 39.  

 Jeden z pěti trestných činů hospodářské kriminality je buďto krádeží dat a informací, 
nebo ekonomická špionáž. Jednou z institucí, která se kromě jiného zabývá i touto 
problematikou, jsou patentové úřady. Problematika ochrany jejich informací - patenty, 
ochranné známky apod. V centru pozornosti stojí především osobní data. Nedostatky 
ve vnímání zajištění bezpečnosti, klíčovým faktorem je vždy faktor lidský. Nutnost 
permanentního vývoje bezpečnostních opatření, především v informačních 
technologiích, jejich znalost a vyhodnocení. Úkoly rizikového, resp. bezpečnostního 
managementu.  

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005693 - ANAL 039871 

JEŽEK, Karel 

Bankovní loupeže stále brutálnější.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 37, s. 73.  

 Zpráva Evropské bankovní federace uvádí, že počet přepadení bankovních poboček 
sice roste velmi pomalu, ale prudce narůstá tendence jejích pachatelů k násilí. 
Rostoucí brutalita zlodějů a intenzivnější násilí při přepadení peněžních transportů. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005601 - ANAL 039648 

Mikročtečky proti krádežím.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 8, s. 16, 3 obr.  

 Krádeže motorových vozidel představuje celosvětový problém, ale ve srovnání s 
většinou ostatních evropských zemí je v ČR ještě horší. Za rok se v ČR ukradne 
průměrně 52 000 motorových vozidel. Pokud jde o situaci v ČR, nepříznivý stav je 
zapříčiněn mimo jiné i tím, že je v ČR relativně snadné legalizovat předmět trestné 
činnosti, tj. přihlásit odcizené vozidlo s pozměněnými identifikátory do provozu. 
Prevence majitelů před krádeží. systém Autodat OCIS. CZ - cze: PA: ká/2006 
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005599 - ANAL 039646 

NĚMEC, Miroslav 

Nová kniha "Terorismus v ČR". 

In: Policista. - 12, 2006, č. 8, s. 7, 1 obr.  

Rec. na : Terorismus v ČR [Monografie] / M. Mareš. - Brno, 2005. - 476 s.. 

 Kniha "Terorismus v ČR" je členěna do jedenácti vyvážených kapitol, z nichž první 
kapitola podává stručný základní nástin problematiky terorismu v ČR, jeho cíle, pojetí 
a strukturu a návaznost na dosavadní výzkum. V dalších kapitolách se nachází 
základní charakteristika výzkumu terorismu, teoretické vymezení pojmu terorismus, 
jeho typologie, strategie, taktika, příčiny terorismu, podmínky jeho působení a jeho 
důsledky. Vymezení ultralevicového terorismu, anarchistický terorismus, 
komunistický terorismus, zhodnocení ultralevicového terorismu v ČR atd. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005681 - ANAL 039863 

PROUZA, Daniel 

Otazníky kolem trestného činu zkrácení daně. 

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 8, s. 45 - 55.  

 Trestný čin zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby (par. 148 TrZ) je základním 
daňovým trestným činem. Podstata tohoto trestného činu a kdy se o něj nejedná. Tzv. 
ochranná legislativa před daňovými úniky a i před neoprávněným nátlakem orgánů 
činných v trestním řízení v případech zisků z trestné činnosti, neoprávněného 
podnikání apod. Trestnost úmyslného jednání za účelem zkrácení daně. Profil 
pachatele daňových trestných činů. Rozdílné názory na dokazování v daňovém řízení. 
Nejčastější případy daňových trestných činů a odhalování způsobů jejich páchání. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005687 - ANAL 039865 

PROUZA, Daniel 

Zpronevěra a obchodní právo.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 36, s. 40 - 42.  

 Ochrana majetkových vztahů má být především uplatňována prostředky občanského 
a obchodního práva. Tam, kde je tato ochrana neúčinná nebo kde porušení 
občanskoprávních vztahů dosahuje zákonem předpokládaného stupně společenské 
nebezpečnosti, nastupuje právo trestní. Trestný čin zpronevěry podle paragrafu 248 
odst. 1 trestního zákona. Přisvojení svěřené věci nebo majetkové hodnoty (trestní 
zákon paragraf 248) a zástavní a zadržovací právo podle občanského zákoníku. Další 
jednání na hranici trestního práva -poskytnutá záloha na zboží a služby, vklad na účtu, 
fiktivní vklad do hry, výhrada vlastnictví, leasing. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005658 - ANAL 039256 

ROTH, Gerhard - LÜCK, Monika - STRÜBER, Daniel 

"Freier Wille" und Schuld von Gewaltstraftätern aus Sicht der Hirnforschung und 
Neuropsychologie ["Svobodná vůle" a vina pachatelů násilných trestných činů z 
hlediska výzkumu mozku a neuropsychologie] 

In: Neue Kriminalpolitik. - 18, 2006, č. 2, s. 55 - 59, lit. 42.  

 Osobnost pachatele a faktory, které ovlivňují jeho agresivitu. Nápadné rysy těchto 
osob. Fyziologie mozku. Různé typy agresivity (impulzivní, plánovaná). Agresivita, 
která vzniká z potřeby prožít vzrušení nebo vyplnit vnitřní prázdnotu, tzv. sensation 
seeking. Vlivy z dětství. Dědičnost. Vztah mezi agresivitou pachatele a jeho věkem 
resp. pohlavím. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005560 - ANAL 039807 

RÖHM, Uli 

Tatort Autobahn [Místo činu dálnice].  

In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, č. 7, s. 8 - 15, 2 obr., 1 txt. příl.  

 Spoluautor stejnojmenné knihy, která v Německu vzbudila velký ohlas, o 
hospodářské kriminalitě spojené se spedičními firmami. Řada velkých spedičních 
firem je zapletena do řady kriminálních činností, jako jsou ilegální migrace, 
porušování sociálního a pracovního práva, nelegální zaměstnávání a černá práce, 
falšování přepravních dokumentů a tranzitních licencí, daňové úniky a podvody, 
korupční jednání apod. Při odhalování a stíhání této kriminality, často spojené i s 
kriminalitou organizovanou, velmi úzce spolupracují policejní a celní orgány, 
finanční a pracovní úřady. Metody odhalování a vyšetřování: vytvoření speciálních 
jednotek, informační systémy, kontroly, sankce a tresty. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005604 - ANAL 039651 

TEJCHMANOVÁ, Ladislava 

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 8, příloha.  

 Problematika extremismu. Situace v ČR v roce 2005. Zabezpečení problematiky 
extremismu na území ČR. Problematika extremismu na území ČR v roce 2005. 
Stručná charakteristika extremistické scény - pravicový extremismus, levicový 
extremismus, nacionalistické skupiny, marxisticko - leninské skupiny a trockistické 
skupiny. Trestná činnost s extremistickým podtextem. Nejzávažnější případy 
z hlediska Policie ČR. Problematika koncertů pravicově extremistických hudebních 
skupin. Zneužívání internetu. Trestná činnost spjatá s diváckým násilím. Situace ve 
středoevropském geopolitickém regionu. Hodnocení ČR na mezinárodním fóru v roce 
2005 z hlediska potírání extremismu, rasismu a antisemitismu. Nejvýznamnější 
aktivity státních orgánů v roce 2005. Poradní orgány působící v rámci MV ČR.  
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Problém extremismu v systému prevence. Zabezpečení problematiky extremismu 
v rámci Policie ČR. Preventivní aktivity, Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 
 

005644 - ANAL 039254 

BRÜCK, Simon - RISSE, Manfred - SCHÜTZ, Harald - WEILER, Günter - 
VERHOFF, Marcel A. 

Atypisches "Bodypacking-Syndrom" - ein Fallbericht [Atypický syndrom "body 
packing". Zpráva o případu].  

In: Archiv für Kriminologie. - 218, 2006, č. 1 - 2, s. 35 - 43, 2 obr., 1 tab., lit. 28.  

 V tomto případě jde o syndrom "body packing", přestože časové relace a množství 
drogy byly atypické. V gastrointestinálním traktu 27letého muže byl nalezen kokain, 
který muž pašoval pro osobní potřebu. Muž byl nalezen ve svém bytě v bezvědomí, 
resuscitován a přežil ještě několik dní v nemocnici. Popis případu, pitevní nález, 
koncentrace kokainu v tělesných orgánech. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005694 - ANAL 040232 

KANABLE, Rebecca 

BackTrack going forward : Bloodstain pattern software continues to be mainstay 
since 1989 [Software BackTrack jako hlavní nástroj určení místa zranění podle 
analýzy dráhy a stop krve. Rozvoj metody od r. 1989].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 8, s. 40 - 48.  

 Výzkum problematiky obrazců ze stop krve s cílem odhalit okolnosti jejich vzniku. 
Vývoj a výsledky softwarového programu BackTrack. Ukázky uplatnění 
trojrozměrného zobrazení drah. Zavádění systému. Navazuje článek k dalšímu 
systému softwarové analýzy Hemospat. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

005721 - ANAL 039703 

KOUKAL, Milan 

Pyrotechnikům pomáhá 2500 robotů : 1. díl.  

In: 21. století. - 2006, č. 9, s. 34 - 36, 8 obr.  

 Obor kriminalistická pyrotechnika. Rozsah zkoumání, kterými se kriminalistická 
pyrotechnika zabývá, je velmi široký. Zajímá ji vše, co může být přivedeno k  
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výbuchu, zkoumá objekty, které s výbuchem bezprostředně souvisejí, dále se zabývá 
účinky výbuchu, vyhledáním výbušnin a výbušných objektů, zabránění jejich 
výbuchu a případně i jejich zneškodněním. Definice výbuchu. Dělení výbuchu. Dělení 
výbušnin. Pyrotechničtí roboti na dálkové ovládání. Robot The Vanguard MK2 - 
charakteristika. Práce detekčních přístrojů. Druhy detektorů. Povýbuchové zplodiny. 
Náplně a výbušné směsi. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005722 - ANAL 039704 

KOUKAL, Milan 

Kam vedou biologické stopy? : 1. díl.  

In: 21. století. - 2006, č. 1, s. 38 - 40, 14 obr.  

 Kriminalistická biologie zkoumá často jen mikroskopické stopy, které každý 
organismus zanechává. Sebemenší biologická stopa vede k identifikaci DNA 
pachatele. Genetická expertiza umožňuje z biologického materiálu snadno zjistit 
individuální totožnost zkoumané osoby. Metoda analýzy DNA. Biologický materiál: 
moč, stolice, vlasy, chlupy, vousy, krev, části mrtvoly, kosti a materiály zvířecího 
původu, mikroorganismy a materiály rostlinného původu. Národní databáze DNA. 
Některé případy, které byly odhaleny na základě analýzy DNA. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005724 - ANAL 039706 

KOUKAL, Milan 

Blíží se digitál : 2. díl.  

In: 21. století. - 2006, č. 2, s. 34 - 36, 14 obr.  

 Historie daktyloskopie. Daktyloskopická klasifikace. Pravidla, kterými se 
kriminalisté při práci s otisky řídí: Neopakovatelnost, relativní neměnnost, 
neodstranitelnost. Viditelné a neviditelné (latentní) otisky: Metody, techniky a 
prostředky používané k jejich zviditelnění. Automatická identifikace osob - systém 
AFIS - počítačový automatizovaný identifikační systém. Systém EURODAC - 
celoevropský systém. Biometrické systémy. Množství jednotlivých markerů 
(shodných daktyloskopických znaků) nutných k tomu, aby se staly důkazy při 
soudním líčení v jednotlivých zemích. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005725 - ANAL 039707 

KOUKAL, Milan 

Prozradí nás naše emoce? : 3. díl.  

In: 21. století. - 2006, č. 3, s. 34 - 36, 19 obr.  
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Použití polygrafu (detektoru lži). Historie polygrafu. Vyšetření na polygrafu. 
Nejnovější detektor lži Brain Fingerprinting (snímání otisků z mozku). Věrohodnost 
polygrafu. Využití této psychologické metody v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005726 - ANAL 039708 

KOUKAL, Milan 

Testovací střely míří do bavlny! : 4. díl.  

In: 21. století. - 2006, č. 4, s. 34 - 36, 17 obr.  

 Pojem balistika, kriminalistická a vojenská balistika. Historie kriminalistické 
balistiky. Hlavní úkol kriminalistické balistiky. Dělení střelných zbraní: Mechanické, 
plynové a palné. Zkoumání střelné zbraně při balistice. Identifikace podle stop na 
střele. Balistická expertiza. Policejní statistika se střelným prachem. Sbírka 
balistických stop. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005727 - ANAL 039709 

KOUKAL, Milan 

Co na nás prozradí zabarvení hlasů? : 5.díl.  

In: 21. století. - 2006, č. 5, s. 34 - 36, 12 obr.  

 Pojem fonoskopie (audioskopická expertiza). Zvláštní znaky hlasu na zvukovém 
záznamu. Fonoskop - počítačové zařízení schopné vyhodnotit veškeré známé hlasové 
aspekty. Měření na sonogramech. Rozdělení nahrávek na sporné a srovnávací. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005728 - ANAL 039710 

KOUKAL, Milan 

Němí svědci hodně vypovídají! : 6. díl.  

In: 21. století. - 2006, č. 6, s. 34 - 36, 13 obr.  

 Pojem trasologie. Trasologické stopy. Obecné zásady při zajišťování trasologických 
stop. Stopy dopravních prostředků. Identifikační počítačový systém TRASIS. 
Identifikace obuvi komparací stopy pomocí systému LUCIA. Druhy stop - plošné a 
objemové (plastické). Kriminalistická biomechanika. Zajištění stop v originále. 
Dokumentace plošných stop. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

 



 12

005729 - ANAL 039711 

KOUKAL, Milan 

Odorologie: Na pepř zapomeňte! : 7.díl.  

In: 21. století. - 2006, č. 7, s. 35 - 37, 10 obr.  

 Kriminalistická odorologie. Princip odorologické identifikace. Pachové stopy. 
Analýza pachu. Vyhledávání zdroje pachu. Zajištění pachových stop. Pachový 
vzorek. Použití psů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005730 - ANAL 039712 

KOUKAL, Milan 

Jak se čtou rýhy na místě činu? : 8. díl.  

In: 21. století. - 2006, č. 8, s. 36 - 38, 13 obr.  

 Pojem mechanoskopie. Užší a širší pojetí mechanoskopie. Zkoumání mechanoskopie. 
Statistické mechanoskopické stopy. Stopy sešinuté a vtisky. Čtyři skupiny nástrojů. 
Druhy mechanoskopických stop. Metody mechanoskopického zkoumání. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005732 - ANAL 039714 

KOUKAL, Milan 

Kriminalistický trik: Diktát! : 10. díl. 

In: 21. století. - 2006, č. 10, s. 36 - 38, 13 obr.  

 Problematika ručního (psaného) písma. Norma pro ruční písmo přesně stanoví tvary 
písma, jak má vypadat sklon, velikostní poměr, způsoby vzájemného spojování 
písmenek. I díky tomu kriminalisté dokážou odhalit některé pachatele či totožnost 
oběti trestného činu. Osobitý charakter rukopisu každého člověka se definitivně 
ustaluje ve věku 11 - 13 let. Tři druhy ručního písma: Kurzivní, hůlkové (tiskací) a 
perličkové. Kriminalistický rozbor písma. Srovnávací materiály. Technické 
prostředky používané při identifikaci pisatele (pachatele). Ke kriminalistickému 
významu ručního písma má relativně blízko grafologie, kterou však nelze ani částečně 
vřazovat do kriminalistiky. Jazyková expertiza. Metody užívané v jazykovědě. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005650 - ANAL 039255 

MÁLYUSZ, Victoria - POETSCH, Micaela - SIMEONI, Eva - SCHWARK, Thorsten 
- OEHMICHEN, Manfred - VON WURMB-SCHWARK, Nicole  

Zur Problematik der Beurteilung von Geschwisterwahrscheinlichkeiten mittels 
genetischer Analyse [K problematice určování pravděpodobnosti sourozenectví 
pomocí genetické analýzy].  
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In: Archiv für Kriminologie. - 218, 2006, č. 1 - 2, s. 44 - 54, 2 obr., 4 tab., lit. 18.  

 Zkouška a extrakce DNA. Typizace PCR. Statistické vyhodnocení. Analýza STR. 
Výsledky a diskuse. 1.skupina: nepříbuzné osoby, 2.skupina: vlastní sourozenci, 
3.skupina: nevlastní sourozenci. Poznatky pro praxi. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005697 - ANAL 040235 

MERTENS, Jennifer 

Not your normal nurse [Ne obyčejná sestra v nemocnici].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 8, s. 82 - 91.  

 Práce sester v zařízeních soudního lékařství. Zaměření činnosti při péči o oběti 
sexuálního, domácího aj. násilí - ošetřování a pomoc (zdravotnická, právní, apod.) a 
podpora vyšetřování. Uplatňované způsoby činnosti. Ke kvalifikaci a organizaci 
přípravy, výcviku a zaměstnání sesterského personálu. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

005709 - ANAL 040243 

RZEPECKA-WOZNIAK, Ewa - KONIECZNA, Marta - BOLECHALA, Filip 

Niedotlenienie miesnia sercowego u kierowcy przyczyna wypadku drogowego. 
Metoda immunohistostochemiczna C9 w diadnostyce wczesnego zawalu miesnia 
sergowego [Dopravní nehody. Ischchémie myokardu řidiče. Imunohistochemická 
diagnostiční metoda C9].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 56, 2006, č. 2, s. 110 - 115, 2 obr., 
lit. 17.  

 Ischemie myokardu jako příčina dopravní nehody, způsobené řidičem, který nehodu 
nepřežil. Používaná metoda (H/E) a imunohistochemická metoda C9 potvrdily infarkt 
řidiče jako okolnost, která způsobila vážnou dopravní nehodu. Metoda C9. Výsledky 
práce katedry soudního lékařství, další údaje a z diskuze k problému. 

PL - pol: PA: bv/2006 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

005300 - ANAL 039226 

BILLAUD, Chantal - BOESS, Martin 

Kinderpornografie : Gesetzlage, Kennzahlen, Repression und Prävention  in der 
Schweiz [Dětská pornografie. Současné zákony, charakteristika, potírání a prevence 
dětské pornografie ve Švýcarsku].  
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In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 4, s. 269 - 277, 4 obr., lit. 10.  

 Přehled současného stavu této problematiky ve Švýcarsku. Způsoby rozšiřování 
dětské pornografie, zvláště na internetu. Boj proti dětské pornografii, přístup 
vyšetřovacích orgánů. Charakteristika pachatelů. Kampaň proti dětské pornografii. 
Perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005638 - ANAL 039678 

DRTINA, Emerich 

Červené barety jako symbol. In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 8, s. 14 - 17, 9 obr.  

 Útvar rychlého nasazení Policie ČR (ÚRN). Vybavení, výzbroj a výstroj této 
jednotky. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005284 - ANAL 039225 

GÖBEL, Peter 

Satanismus : (K)ein polizeiliches Problem ? [Satanismus. Úkol pro policii ?].  

In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 4, s. 247 - 253, lit. 19.  

 Pojem satanismu. Formy, projevy, příčiny a rozšíření satanismu v současném 
Německu. Satanismus v médiích. Satanismus z psychoterapeutického hlediska. 
Satanismus a trestná činnost. Je prevence satanismu úkolem pro policii? Policejní 
práce může být v tomto případě úspěšná, ale předpokladem je důkladná znalost dané 
problematiky. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005683 - ANAL 040229 

MARTINEZ, Liz 

Real-life recruiting [Realita náborů].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 8, s. 10 - 16.  

 Stav, potřeby a účinnost náborů v několika policejních odděleních v USA. Náborová 
práce, nabídky, propagace a náborové kampaně. Inzerce v internetu. Zájemci, 
konkurence. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

005602 - ANAL 039649 

Mejdan na louce.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 8, s. 17, 4 obr.  
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 Nácvik modelové situace, která má zajistit, aby účastníci nepovoleného shromáždění 
byli prokazatelně seznámeni s právním stavem akce a se zákonnými povinnostmi 
Policie ČR v případě spáchání protiprávního jednání, případně s možnými následky 
při porušení zákona - to vše formou přímě komunikace. Základní cíle nácviku 
modelové situace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005712 - ANAL 039263 

ROSPABÉ, Philippe 

L'information criminelle en pleine revolution. ARIANE, ou la fin du labyrinthe des 
fichiers [Revoluční změny v policejním informačním systému. ARIANE, aneb konec 
labyrintu v kartotékách].  

In: Civique. - 2006, č. 154, s. 38 - 39, 1 obr.  

 ARIANE, nový informační systém francouzské policie, bude uveden do provozu 
koncem roku 2007. Nahradí dosavadní, již nevyhovující informační systémy a bude 
efektivnější jak pro vyšetřovatele, tak pro statistickou analýzu. Stručný popis systému 
ARIANE (application de rapprochement, d'identification et d'analyse pour les 
enqueteurs). 

FR - fre: PA: jv/2006 

 

005603 - ANAL 039650 

SVOBODOVÁ, Soňa 

158 - Nový projekt služby SMS správ pro neslyšící. Community policing v Brně - 
Služba neslyšícím.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 8, s. 19, 7 obr.  

Brno  Projekt služby neslyšících. Základním úkolem této služby je překlenout 
handicap, který vyplývá ze smyslového postižení, a jinými cestami umožnit 
neslyšícímu člověku nebo lidem s kombinovanými vadami sluchu a řeči, dovolat se 
pomoci policie, případně zprostředkovaně dalších složek integrovaného záchranného 
systému. Kroky projektu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

005582 - ANAL 039825 

FETTER, Richard W. 

Zaměstnanec za katrem.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 33, s. 37.  
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 Dopady omezení osobní svobody, o němž rozhodl soud, na pracovněprávní a 
související poměry (zdravotní a sociální pojištění) zaměstnance, který byl vzat do 
vazby nebo nastoupil trest odnětí svobody. CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005573 - ANAL 039818 

JOUZA, Ladislav 

Nový zákoník práce : 1. část.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 7, příl. s. 1 - 17.  

 Stručný výklad nejdůležitějších změn, které nastávají v pracovněprávní oblasti od 1. 
ledna 2007 přijetím nového zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Hlavní zásady 
zákoníku práce. Zaměstnavatelé, zaměstnanci a kolektivní smlouva. Kolektivní 
smlouvy. Vnitřní předpis. Pracovní poměr, vznik, změna. ochrana osobních práv 
zaměstnance. Pracovní smlouva. Vznik pracovního poměru jmenováním. 
Konkurenční doložka. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005567 - ANAL 039814 

KÁŠOVÁ, Eva 

Předvedení osob v civilním řízení.  

In: Soudce. - 8, 2006, č. 7 - 8, s. 24 - 26.  

 Institut předvedení podle občanského soudního řádu a rozhodnutí o něm. Výkon 
předvedení a úkoly Policie ČR. Opravné prostředky proti usnesení o předvedení. 
Základní situace při doručování usnesení o nařízení předvedení a jejich řešení. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005591 - ANAL 039835 

KRÁLÍK, Michal 

Legislativní a judikatorní východiska trestněprávní odpovědnosti sportovců za 
sportovní úrazy : Úvod do problematiky.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 8, s. 228 - 236.  

 V problematice trestněprávní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy se jedná 
nejen o to, zda sportovci mohou být trestně odpovědní za způsobené úrazy, k nimž 
dojde během sportovního utkání, ale i o nalezení hranic, v nichž může trestní 
odpovědnost sportovců v dané oblasti přicházet do úvahy a kdy je třeba ji považovat 
za vyloučenou. Zahraniční legislativa a judikatura na toto téma. Situace v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005590 - ANAL 039834 

LANGER, Petr 

Principy způsobu vyřizování odvolání v trestních věcech, aneb dát přednost apelaci 
nebo kasaci? 

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 8, s. 221 - 227.  

 Při vyřizování opravných prostředků proti rozsudku právní věda uplatňuje dva 
základní principy - apelaci a kasaci. Vymezení pojmů apelace, kasace a smíšený typ 
opravného prostředku. Uplatnění principu apelace a kasace v odvolacím řízení v 
českém trestním právu od roku 1950 do současnosti. Výhody a nevýhody uplatňování 
apelačního a kasačního principu. Hledání správného poměru uplatnění obou principů 
v legislativní praxi. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005593 - ANAL 039837 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K posouzení pokračujícího jednání obviněného jako jednoho skutku po tzv. sdělení 
podezření podle par. 179b odst. 3 TrŘ.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 8, s. 245 - 247.  

 Mezníkem, který ukončuje skutek při pokračujícím jednání je podle par. 12 odst. 11 
TrŘ sdělení obvinění. Pokud bylo ve věci konáno zkrácené přípravné řízení, 
neukončuje skutek sdělení podezřelému, z jakého skutku je podezřelý a jaký trestný 
čin je v tomto skutku spatřován (sdělení podezření podle par. 179b odst. 3 TrŘ), ale až 
doručení návrhu na potrestání obviněnému (par. 314b odst. 1 věta druhá TrŘ). 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005619 - ANAL 039666 

PADRTOVÁ, Olga 

Některé základní změny ve výkonu veřejné správy podle správního řádu. 

In: 112. - 5, 2006, č. 8, s. 26 - 27.  

 Od 1.1.2006 nabyl účinnosti nový správní řád. Jde o zákon číslo 500/2004 Sb., který 
zásadním způsobem rekodifikuje správní řízení i do dalších postupů správních orgánů 
mnoho změn a určuje nejen pravidla pro správní řízení, ale i pro jiná, méně formální 
jednání. Rozsah působností. Zásadní změny. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005568 - ANAL 039815 

PEČINKA, Hynek 

Správní exekuce na peněžitá plnění.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 7, s. 41 - 43.  
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Výkon rozhodnutí správních orgánů je upraven ve správním řádu, který vymezuje 
postup správních orgánů při nařizování a provádění exekuce pravomocného a 
vykonatelného rozhodnutí. Základní zásady řízení činnosti správních orgánů (daňové 
řízení), problematika doručování rozhodnutí, vymáhání dlužných peněžitých plnění, 
exekuční příkaz, odložení exekuce, porušení povinnosti při exekuci, rozhodnutí na 
peněžité plnění. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005629 - ANAL 039840 

PEČINKA, Karel 

Mechanismy vnitřní kontroly v soustavě státních zastupitelství a problematika výkonu 
dohledu.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 7 - 8, s. 9 - 20.  

 Veškerá problematika kontroly ve státním zastupitelství směřuje k zjištění, zda při 
plnění jeho úkolů nedochází k závadám a pokud ano, zda dochází k jejich odstranění. 
Pro případ zjištění nedostatků je k dispozici řada nápravných opatření až k vyvození 
osobní odpovědnosti a kárnému řízení. Pojem kontroly, vnitřní kontrolní systém. 
Vnitřní kontrolní systém v soustavě státního zastupitelství, instituty kontroly ve 
státním zastupitelství a výkon dohledu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005592 - ANAL 039836 

PRÍBELSKÝ, Patrik 

Vybrané otázky trestnosti nespôsobilého pokusu.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 8, s. 237 - 245.  

 Zvláštní případy pokusu trestného činu nezpůsobilého (pokus na nezpůsobilém 
objektu, pokus nezpůsobilými prostředky, pokus nezpůsobilým subjektem). 
Historický vývoj posuzování nezpůsobilého pokusu na území bývalého 
Československa a úprava nezpůsobilého pokusu ve vybraných zahraničních právních 
úpravách (Rakousko, Německo, Švýcarsko). Nezpůsobilý pokus podle nového 
slovenského trestního zákona a návrh českého trestního zákoníku. 

CZ - sla: PA: bh/2006 

 

005589 - ANAL 039833 

PROUZA, Daniel 

Zločin a trest v podnikání.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 34, s. 34 - 35.  

 Mezi stěžejní delikty živnostenského zákona patří neoprávněné podnikání. Znaky a 
skutková podstata neoprávněného podnikání v trestním právu, sankce podle  
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živnostenského zákona. Rozdíl v sankcích v případě fyzické a právnické osoby. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005588 - ANAL 039832 

ŠMEJKAL, Václav 

Výnosné mezery.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 34, s. 24 - 28.  

 Porovnání české a slovenské úpravy zadávání veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 
Sb. a zákon č. 25/2006 Z.z.). Působnost zákona a pojetí veřejného zadávání. Zadávací 
řízení a jeho průběh. Námitky zadavateli a přezkum zadávacího řízení. Hlavní rozdíly 
české a slovenské úpravy. Srovnání zákonné úpravy veřejných zakázek v ČR a SR z 
pohledu korupčních příležitostí ukazuje, že Slovensko má v zákoně více 
protikorupčních pojistek. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005594 - ANAL 039838 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

Ke znaleckému posudku = K právu obviněného a obhajobu = K posuzování 
polehčujících a přitěžujících okolností.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 8, s. 247 - 248.  

 Pokud je vyšetření biologického materiálu metodou zkoumání DNA zvlášť 
významným důkazem pro zjištění stavu věci, musí být o něm podán znalecký posudek 
(kriminalistickotechnická expertiza). Obviněný není povinen se doznat k trestnému 
činu a napomáhat tak orgánům činným v trestním řízení. Zbavuje se tak sice 
polehčujících okolností, ale při rozhodování o druhu a výměře trestu nesmí být tento 
postoj hodnocen v jeho neprospěch. Vedení řízení proti obviněnému jako proti 
uprchlému je zvláštním způsobem řízení a nemůže být samo o sobě hodnoceno jako 
přitěžující okolnost. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005566 - ANAL 039813 

VYKLICKÝ, Jan 

Nezáleží víc na soudci než na právu? 

In: Soudce. - 8, 2006, č. 5, s. 2 - 9.  

 Etika v právu, její některé teorie - římské právo, právní pozitivismus, normativní 
právní teorie, sociologie práva, teorie lidských práv. Vztah přirozeného a pozitivního 
práva. Současné české právo, etický projekt Soudcovské unie ČR. Dnešní stav práva a 
myšlení o právu. Etika v postojích a činech interpretů práva, zejména soudců. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005628 - ANAL 039675 

BAČKOVSKÁ, Milena 

Nová právní úprava bezpečnostního materiálu.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 9, s. 4 - 5.  

 Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a 
bezpečnostním účelům na území ČR a o změně některých dalších zákonů. Druhy 
bezpečnostního materiálu. Režimy nakládání s bezpečnostním materiálem. Nakládání 
v rámci podnikatelské činnosti a mimo podnikatelskou činnost. Práva a povinnosti 
osob. Peněžité tresty. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005630 - ANAL 039841 

FENYK, Jaroslav 

Poznámky k pojetí organizace a působnosti veřejné žaloby v posledních deseti letech.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 7 - 8, s. 21 - 30.  

 Kritický pohled na stav v českém státním zastupitelství, vliv novely trestního řádu 
(zákon č. 265/2001 Sb.). Systém státního zastupitelství v ČR, jeho vztah ke státním 
orgánům, právní úpravy, úkoly a okruhy činnosti. Problematika nezávislosti, zásada 
ochrany veřejného zájmu, zásada objektivity a nestrannosti, zásada jednotnosti a 
účinnosti, ústavní postavení, projekt evropského veřejného žalobce, ochrana lidských 
práv, postavení české veřejné žaloby v EU. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005662 - ANAL 039693 

HAVRÁNKOVÁ, Věra 

Mezinárodní dohody se vztahem k odpadovému hospodářství.  

In: Eko Vis MŽP - Informační zpravodaj. - 16, 2006, č. 3, s. 7 - 24.  

 Soubor mezinárodních smluv, které mají věcný vztah k odpadovému hospodářství. 
Smlouvy jsou rozděleny do částí: mnohostranné mezinárodní smlouvy, dvoustranné 
mezinárodní smlouvy sjednané mezi vládami, dvoustranné smlouvy sjednané MŽP a 
ostatní. Chronologicky jsou smlouvy v jednotlivých částech uspořádány vzestupně od 
roku 1989 do roku 2005 tak, že poslední v pořadí jsou smlouvy uzavřené v roce 2005. 
Důvod zpracování přehledu Mezinárodních smluv k odpadovému hospodářství. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005678 - ANAL 039860 

JOUZA, Ladislav 

Změny v zaměstnávání cizinců.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 8, s. 32 - 34.  
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 Zákon o zaměstnanosti vytvořil vhodné legislativní podmínky pro zaměstnávání 
cizinců, t.j. fyzických osob, které nejsou občany ČR. Kategorie cizinců z hlediska 
podmínek pro zaměstnávání. Zaměstnávání cizinců podle komunitárního práva. 
Pronajímání pracovních sil. Povolení k pobytu a povolení k zaměstnání. Informační 
povinnost zaměstnavatele. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

 

005677 - ANAL 039859 

KOUKAL, Pavel 

Dočasná pracovní neschopnost zaměstnanců po 1. lednu 2007.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 8, s. 30 - 32.  

 Nová právní úprava dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců s vazbou na jejich 
nemocenské pojištění (zákony č. 187/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., 262/2006 Sb.). 
Režim dočasně práce neschopného zaměstnance podle zákona o nemocenském 
pojištění. Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele. Úprava v novém zákoníku práce. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005676 - ANAL 039858 

PEJŠEK, Vít 

Soudní řízení ve věcech rozhodnutých jiným orgánem.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 8, s. 14 - 16.  

 Přijetím soudního řádu správního došlo k přesunu právní úpravy správního 
soudnictví do zvláštního procesního předpisu občanského soudního řádu. Rozdíly 
mezi soudnictvím občanským a správním. Žaloba a její náležitosti v soukromoprávní 
věci. Místní příslušnost soudu a poplatková povinnost. Koncentrace řízení. 
Rozhodnutí o žalobě. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005620 - ANAL 039667 

RAJMAN, Jindřich 

Povinnosti při provozu na pozemních komunikacích.  

In: 112. - 5, 2006, č. 8, s. 27.  

 Dne 1.7.2006 nabyl účinnosti zákon č.411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Další novela je významná pro řidiče vozidel požární 
ochrany nabyla účinnosti dnem 3.7.2006. Nově zavedené změny. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 



 22

005633 - ANAL 039844 

Sbírka rozhodnutí ve věcech trestních : č. 522/2006 - 521/2006.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 7 - 8, příl. s. 122 - 160. Sek.inf.p.: Sbírka 
LexisNexis - trestní (SLT). - 7, 2006 

 Nepřípustnost trestního stíhání, totožnost skutku. Řízení o dovolání. Poškozování 
cizích práv. Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby. Zkreslování údajů o 
stavu hospodaření a poměrů. Znásilnění, zneužití bezbrannosti jiného. Řízení o 
odvolání, pokračování v trestném činu. Nedovolená výroba a držení omamných a 
psychotropních látek a jedů, propadnutí věci, zabrání věci, organizovaná skupina 
působící ve více státech. Vražda, lidský plod.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005631 - ANAL 039842 

SEKVARD, Ondřej 

Po letech snažení třikrát a dost? 

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 7 - 8, s. 30 - 37, 1 tab.  

 Úsilí o zpřísnění postihu pachatelů trestných činů zvýšením nejvyšší hranice trestu 
odnětí svobody na třicet let a zvýšením horní hranice trestu u některých trestných 
činů. Problematika zpřísnění postihu pachatelů kriminální recidivy. Tzv. návrhy 
třikrát a dost, resp. dvakrát a dost. Slovenská právní úprava a právní úprava ve Velké 
Británii a v USA v této souvislosti. Zahraniční právní úpravy jsou ve srovnání s 
úpravou českou daleko tvrdší a propracovanější. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005661 - ANAL 039692 

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech.  

In: Eko Vis MŽP - Informační zpravodaj. - 16, 2006, č. 2, s. 6 - 28.  

 Text Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Článek 1 - 30. 
Příloha A - odstraňování, příloha B - omezení, příloha C - nezamýšlená výroba. 
Obecný návod týkající se nejlepších dostupných technik a nejlepších postupů šetrných 
k životnímu prostředí. Požadavky na informace a hodnotící kritéria. Požadavky na 
informace pro zjištění profilu rizika. Informace o socioekonomických úvahách. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005649 - ANAL 039684 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Návrh zákona o zdravotnickém záchranářství.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 12, 2006, č. 2, č. 7 - 8. Sek.inf.p.: 
Przeglad Obrony Cywilnej. - 2006 

  



 23

Návrh zákona, který by moderním a současným podmínkám odpovídajícím způsobem 
kodifikoval celou oblast problematiky zdravotnického záchranářství v různých fázích 
ohrožení obyvatelstva z nejrůznějších příčin. Obsah návrhu zákona. Financování 
zdravotnického záchranářství. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005672 - ANAL 039854 

TOMSA, Miloš 

Náhrada újmy z předběžného opatření. 

In: Obchodní právo. - 15, 2006, č. 7 - 8, s. 20 - 24.  

 Občanský soudní řád upravuje jako specifický prostředek v rámci civilního procesu 
možnost, aby soud nařídil předběžné opatření a upravuje důsledky pro toho, kdo podal 
návrh na nařízení předběžného opatření v případě, že nebude ve věci samé úspěšný. 
Návrh na nařízení předběžného opatření ve věcech obchodních, věcech ochrany 
duševního vlastnictví a věcech nekalosoutěžních. Vznik případné újmy z nařízení 
předběžného opatření a povinnost hradit vzniklou újmu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005632 - ANAL 039843 

VONDRUŠKA, František 

Znovu k některým otázkám výkonu zajištění majetku podle zákona č. 279/2003 Sb. : 
Pokr. z č. 6/2006.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 7- 8, s. 38 - 40.  

 Identifikace zajištěného majetku v trestním řízení, účast orgánu pověřeného následně 
správou majetku u zajišťovacích úkonů. Informační povinnost podle zákona č. 
279/2003 Sb. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005665 - ANAL 039696 

Význam navržených změn Rámcové směrnice o odpadech.  

In: Eko Vis MŽP - Informační zpravodaj. - 16, 2006, č. 3, s. 66. Sek.inf.p.: European 
Environmental Law Review. - 15, 2006 

 Evropská komise zveřejnila 21.12.2005 stanovisko k Tematické strategii prevence a 
recyklace odpadů a návrh změn Rámcové směrnice o odpadech. Z právního hlediska 
musejí mít navrhované změny charakter vzájemně souvisejících záležitostí. Zásadní 
změny jsou navrhovány v definicích, ve kterých bylo nutno vyjasnit rozdíl mezi 
předměty, které mají a nemají charakter odpadu, a tím posílit princip prevence odpadů 
a přístup z hlediska životního cyklu produkce. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 



 24

005691 - ANAL 039869 

DOBEŠ, Petr 

Technické prostředky ochrany autorských práv z pohledu mezinárodního, evropského 
a českého práva po zásadní novele autorského zákona.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 17, s. 619 - 623.  

 Zavedení technických prostředků ochrany autorských práv v komunitární a české 
právní úpravě. Některé problémy spojené s technickou ochranou autorských práv, 
druhy technické ochrany, problematika majetkového práva autorského apod. Úprava 
této problematiky v mezinárodním právu WTC /smlouva Mezinárodní organizace 
duševního vlastnictví). 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005555 - ANAL 040218 

DOUCHOVÁ, Kateřina 

Aktivní legitimace podat žalobu na neplatnost k soudům v rámci soutěžního práva.  

In: Právník. - 145, 2006, č. 9, s. 1037 - 1062, lit.  

 Žaloby, které mohou být podávány k soudům ES. Rozhodování a pravomoc 
Evropského soudního dvora v předběžných otázkách ohledně komunitárního práva aj. 
taxativně vymezených žalob a právních věcí. Přezkoumatelné akty, presumpce 
platnosti aktů ES. Aktivní legitimace tzv. privilegovaných, poloprivilegovaných a 
neprivilegovaných žalobců. Akty napadnutelné jednotlivci. Žalobci a stěžovatelé. 
Soutěžitelé a dotčení jednotlivci, fúzovní případy. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005688 - ANAL 039866 

FETTER, Richard W. 

Čtete e-maily zaměstnanců? 

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 36, s. 43 - 44.  

 Ochrana listovního tajemství se vztahuje i na zprávy zasílané elektronickou poštou. 
Zaměstnavatel má právo kontrolovat, jak zaměstnanci plní své pracovní povinnosti. 
Vzniká problém stanovení hranice mezi právem zaměstnavatele kontrolovat, k čemu a 
jak zaměstnanec využívá pracovní dobu a firemní komunikační systémy, a právem 
zaměstnance na ochranu soukromí. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005718 - ANAL 039700 

HARTMANN, Igor 

Výrazný pohyb v oblasti veřejných zakázek a koncesí.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 33, s. 12, 21 - 22, 3 obr.  



 25

 Hlavní aktivity v oblasti veřejných zakázek a koncesí. Legislativa: Zákon č. 137/2006 
Sb., zákon č. 138/2006 Sb., zákon č. 139/2006 Sb., zákon č. 140/2006 Sb. K 
provedení vybraných ustanovení nového zákona o veřejných zakázkách bylo 
připraveno jedno nařízení vlády a čtyři vyhlášky, které také nabyly účinnosti k 
1.7.2006 (NV č. 304/2006 Sb., vyhlášky č. 326, 328, 329, 330/2006 Sb.). Metodika 
zadávání veřejných zakázek. Portál o veřejných zakázkách a koncesích. Vzdělávání. 
Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 
2006 až 2010. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005699 - ANAL 039258 

JOHNSON, Brian D. 

The Multilevel Context of Criminal Sentencing : Integrating Judge-and County-Level 
Influences [Víceúrovňový kontext ve vynášení rozsudků zahrnující vlivy soudců a 
místních soudů].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 44, 2006, č. 2, s. 259 - 298, 8 tab., lit. 
63.  

 Studie navazuje na předchozí výzkumy kontextových vlivů v soudních rozhodnutích. 
Zkoumá vliv soudců a vliv sociálního prostředí. Používá metodu trojúrovňových 
hierarchických modelů. Přináší podněty pro další výzkum disparity ve vynášení 
rozsudků v oboru trestního práva. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005682 - ANAL 039864 

JOUZA, Ladislav 

Nový zákoník práce : 2. část.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 8, příl. s. 1 - 16.  

 Pokrač. z předchozího čísla. Výklad nového zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). 
Mzda v pracovní smlouvě. Další obsah pracovní smlouvy a její změny. Skončení 
pracovního poměru a jeho okamžité zrušení. Lhůty pro skončení pracovního poměru 
výpovědí. Zákaz výpovědi zaměstnavatelem. Odvolání zaměstnance z funkce. Osobní 
spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek. Agenturní zaměstnávání. Zvláštní 
povaha některých zaměstnanců. Dohody o pracích mimo pracovní poměr. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005714 - ANAL 039265 

KINDL, Milan 

Problémy s pojmem "správce daně".  

In: Správní právo. - 39, 2006, č. 4, s. 205 - 211, lit. 4.  

 Podle zákona bývalé ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů představuje správce daně legislativní zkratku zavedenou  
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ustanovením 1 odst. 3, jež (v současné době) zahrnuje územní finanční orgány a další 
správní a jiné orgány ČR, jakož i orgány obcí, věcně příslušné ke správě daní. 
Legislativní zkratka a problémy s ní. Problémy trvající a problémy nové. Poznámky k 
exekuci. 

CZ - cze: PA: jv/2006 

 

005680 - ANAL 039862 

ŽĎÁRSKÝ, Jiří 

Jak dál ve správním trestání dle celního zákona? 

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 8, s. 43 - 44.  

 Odpovědnost subjektů v oblasti správního trestání. Problematika trestnosti celních 
deliktů. Neopominutelné principy trestního práva při správním trestání. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

 

PENOLOGIE, VĚZEŇSTVÍ 
 

005669 - ANAL 039851 

BARGEJEVA, Je. 

Prioritety penitenciarnoj sistemy Finlandii [Priority vězeňského systému ve Finsku].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 2, s. 22 - 24.  

 Seznámení s organizací a strukturou finského penitenciárního systému. Základní typy 
nápravných zařízení - otevřené a uzavřené. Péče o odsouzené a její priority. 
Zdravotnické služby. Struktura vězňů. Úkoly vězeňského personálu. Cíle 
penitenciární výchovy. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005666 - ANAL 039848 

BORSUČENKO, S. 

Charakteristika narušenij prav čeloveka pri otbyvanii nakazanija v vide lišenija 
svobody [Charakteristika porušování lidských práv při výkonu trestu odnětí svobody].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 2, s. 10 - 12.  

 Systém ochrany lidských práv v ruském vězeňství. Problém jejich omezování, 
dodržování a porušování v případech výkonu trestu odnětí svobody. Řada 
nedořešených úkolů v oblasti ochrany lidských práv, nedostatek kvalifikovaných 
kádrů mezi vězeňským personálem. Stížnosti vězňů a jejich vyřizování. Uplatňování 
vnitrostátních a mezinárodních norem. RUS - rus: PA: bh/2006 
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005671 - ANAL 039853 

GONCOV, B. 

Prioritet - rabota s ličnym sostavom [Prioritou je práce se zaměstnanci].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 3, s. 3 - 5.  

 Práce s odsouzenými vyžaduje od vězeňského personálu vysokou odbornou 
profesionalitu a psychickou odolnost. Systém vzdělávání a profesní přípravy 
vězeňského personálu v Rusku. Motivace k vzdělávání a profesnímu růstu. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005569 - ANAL 040219 

GRIFFIN, Marie L. - HEPBURN, John R. 

The Effect of Gang Affiliation on Violent Misconduct Among Inmates During the 
Early Years of Confinement [Vliv členství v gangu na násilné chování mezi vězni v 
prvních letech odnětí svobody].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 33, 2006, č. 4, s. 419 - 448, 1 obr., 5 tab., lit. 73.  

 Studie násilného chování mezi vězni v souvislosti se členstvím nebo nečlenstvím ve 
vězeňském gangu. K výsledkům a zaměření předchozích studií vězeňského násilí a 
agresivity. Riziko násilného chování v prvních 3 letech vězení na základě vzorku 2 
158 vězňů s nástupem trestu v r. 1996 do nápravných zařízení amerického státu 
Arizona a odsouzených na nejméně 3 roky. Analýza případů agresivity a páchání 
násilí, výsledky, diskuze a závěry. 

USA - eng: PA: bv2006 

 

005667 - ANAL 039849 

KONDRAT'JEV, V. 

Obespečenije zanjatosti lic, osvobodivšichsja iz mest lišenija svobody [Zajištění 
zaměstnanosti osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody].  

In: Prestuplenije a nakazanije. - 2006, č. 2, s. 13.  

 Zákon č. 10332-1 (O zaměstnanosti obyvatelstva Ruské federace) a problém 
zaměstnanosti osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Na příkladu 
Uljanovské oblasti jsou ukázány cíle a některé metody programu zaměstnanosti 
bývalých vězňů. Spolupráce státní správy s orgány vězeňské správy. Centra 
zaměstnanosti, jejich úkoly a činnost. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005708 - ANAL 040242 

KOPCIUCH, Marian - POLEWKA, Andrzej 

Zaburzenia psychiczne i somatyczne osób, które dokonaly samobojstwa w zakladach 
penitencjarnych w Polsce w latach 1995-1997 [Sebevraždy v nápravných zařízeních. 
Duševní a fyzické nedostatky sebevrahů v polských věznicích v letech 1995 - 1997].  
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In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 56, 2006, č. 2, s. 86 - 94, 2 obr., 2 
tab., lit. 6.  

 Z analýzy údajů k případům vězeňských sebevražd. Vliv psychického stavu vězňů, 
zvláště stavů deprese. Z dokumentace k této oblasti, preventivní opatření polských 
vězeňských zdravotních orgánů. Kategorizované přehledy stavu v Polsku (1995-
1997). Příčiny a další okolnosti sebevražedných myšlenek vězňů a osob odsouzených 
ke ztrátě svobody v Polsku. Diskuze, prevence. 

PL - pol: PA: bv/2006 

 

005668 - ANAL 039850 

TONKONOGOV, A. 

Penitenciarnoje "kapellanstvo" v sovremennoj Rossii [Vězeňští kaplané v současném 
Rusku].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 2, s. 14 - 15.  

 Činnost církví ve vězeňských zařízeních, institut tzv. vězeňského kaplanství, jeho 
poslání. Vývoj činnosti církve ve vězeňských zařízeních v Rusku od roku 1816 a její 
právní úprava. Současná situace v Rusku, zajištění církevních a náboženských služeb 
ve vězeňském systému, zajištění práv vězňů v této oblasti. Některá čísla. Mezinárodní 
spolupráce. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

005626 - ANAL 039673 

ČERNÝ, Pavel - GOETZ, Michal 

Manuál obranné střelby : 15. díl.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 9, s. 81, 10 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Stranové změny postoje. Techniky rychlé stranové 
změny postoje, které se nejčastěji spojují s tasením zbraně nebo "zapíchnutím" z 
pohotovostní polohy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005641 - ANAL 039680 

FENCL, Jiří 

G82 - puška většího dosahu.  

In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 8, s. 24 - 25, 6 obr.  
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Experimenty speciálních jednotek. Technická data pušek Berrett M82A1/M107.  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005625 - ANAL 039672 

HORVÁTH, Jan 

Experiment s reakčními časy.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 9, s. 80, 1 graf.  

 Výsledky experimentu, týkající se prostého reakčního času policistů. Průběh 
výzkumného testu. Vlastní průběh experimentu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005623 - ANAL 039670 

KOVÁŘ, Milan - LIŠKA, Přemysl 

Čínská policie. 

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 9, s. 78, 4 obr.  

 Dokončení z č.8/2006. Struktura čínské policie. Výběr a výcvik uchazečů o službu. 
Vybavení, výzbroj a výcvik. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005606 - ANAL 039653 

MALIMÁNEK, Václav 

Méně smrtící "plynová zbraň".  

In: Policista. - 12, 2006, č. 8, s. 26 - 27, 5 obr., 3 tab.  

 Nesmrtící zbraň FN 303 a příslušné speciální střelivo. Hlavní charakteristiky FN 303. 
Střela systému FN 303. Rozměry střely. FN 303 - rychlost a energie střely v různých 
vzdálenostech. Uplatnění, systém zbraně. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005750 - ANAL 039730 

MARGOLIUS, Richard 

Útočná puška M4 - zbraň pro zvláštní operace.  

In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 10, s. 20 - 21, 6 obr.  

 Vývoj předchozích zbraní než nastoupila puška M4. Charakteristika a popis útočné 
pušky M4. Výzbroj speciálních jednotek. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005624 - ANAL 039671 

SON - elita z řad celníků.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 9, s. 79, 1 obr.  

 Vznik utajované speciální jednotky SON. Spolupráce s dalšími útvary. Akce 
jednotky SON. Výzbroj a výstroj. Výběrové řízení k jednotce. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005702 - ANAL 040238 

Weapons and Accessories Showcase [Ukázka zbraní a příslušenství].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 8, s. 102 - 105, 10 obr.  

 Prezentace 10 nových typů zbraní a příslušenství ke zbraním. Ke každému výrobku je 
uveden stručný popis, výrobce a fotografie. Mj. popis AR-15 fy TAPCO s pistolovou 
rukojetí SAW, puškového zaměřovacího laserového dálkoměru s ukazatelem 
zaměřovacího bodu Laser IRT Riflescope fy Nikon, samonabíjecí brokovnice FN SLP 
Mark 1, vozidlové trezorové schránky na pistole Pistol Box. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

 

POLITOLOGIE, POLITIKA 
 

005635 - ANAL 039845 

BELLING, Vojtěch 

Federální model a evropská realita : Krize legitimity a její překonávání.  

In: Mezinárodní vztahy. - 41, 2006, č. 3, s. 5 - 18, lit. 17 - 18.  

 Analýza problematiky role evropského federálního uspořádání v současném stádiu 
evropské integrace. Závislost řešení této otázky na politickém rozhodnutí, které však 
musí být založeno na demokratické legitimitě vycházející z jednotlivých evropských 
politických národů a ne z iluzorní koncepce evropského národa. Nutnost vytvoření 
federální struktury rozhodovacího procesu (subsidiarita, jasné rozdělení kompetencí). 
Evropský federální model nemůže být založen na koncepci federálního národa, 
jednotlivé politické národy zůstanou i nadále zdrojem suverenity. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005584 - ANAL 039828 

BYSTŘICKÝ, Jiří 

Média a diskurs politiky.  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 7, s. 4 - 6.  
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 Postupné rozplývání některých funkcí národního státu ve prospěch nadnárodních věcí 
a nabývání globálních rozměrů některých národních témat vnitřní politiky. Média a 
jejich působení v tomto směru - prezentace a ukázání dění jako hlavní způsob vnímání 
politiky. Suverenita médií v této oblasti. Vytváření obrazu světa, politických dějů, 
vnímání politické "reality" pouze prostřednictvím zobrazení v médiích. Média tak 
zastupují samotný diskurs politiky. Negativní důsledky tohoto jevu, odtrženost občana 
od aktivní účasti na událostech. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005692 - ANAL 039870 

DAHRENDORF, Ralf 

11. září a nové autoritářství.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 37, s. 34.  

 Využívání hrozby terorismu k omezování a potlačování občanských a lidských práv. 
Prohlášení potírání terorismu za války a riziko tohoto prohlášení jako legitimizace 
protivníka. Nutnost prohlášení teroristického útoku za čin kriminální povahy. Šíření 
strachu z teroristického útoku, prohlášení bezpečnosti na nejvyšší svobodu, ohrožení 
demokracie. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005587 - ANAL 039831 

EICHLER, Jan 

Kniha o terorismu, nebo o extremismu? 

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 8, s. 33 - 34.  

Rec. na : Terorismus v ČR [monografie] / Miroslav Mareš. - Brno : Centrum 
strategických studií, 2005. - 476 s. 

 Přes zajímavé poznatky a otevření některých diskusních otázek spojených s 
problematikou terorismu má recenzovaná publikace řadu nedostatků např. v 
terminologii (zaměňování a směšování terorismu a extremismu, terorismu a 
organizované kriminality). Chybějící zásadní informace (např. hlavní dokumenty 
OSN, EU apod.). Bohatá pramenná základna a ucelený způsob interpretace 
nastudovaných poznatků. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005637 - ANAL 039846 

EICHLER, Jan 

Hrozba globálního terorismu a její vyhodnocování.  

In: Mezinárodní vztahy. - 41, 2006, č. 3, s. 19 - 45, lit. s. 43 - 45 

 Vyhodnocování hrozby globálního terorismu od roku 2001 do současnosti. 
Terorismus je nejvážnější a nejnaléhavější bezpečnostní hrozbou. Zkoumání, zda je  
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terorismus i v době globalizace nepřímou strategií. Ovlivňování vyhodnocování 
terorismu na politické úrovni důsledky předchozích teroristických útoků. Dopady 
politického vyhodnocování terorismu na vývoj mezinárodních vztahů. Souvislosti 
mezi naléhavostí hrozby a přístupy jednotlivých států k islámskému světu a 
přistěhovalcům z něj. Vyhodnocování hrozby globálního terorismu a jeho hlavní 
myšlenkové proudy a přístupy. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005583 - ANAL 039826 

KREJČÍ, Oskar 

Politická rakovina.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 33, s. 20 - 21, 2 tab.  

 Přetrvávající nebezpečí terorismu. Chybějící jednotná definice terorismu jako jeden z 
důvodů nejednotnosti právního postupu proti němu. Statistické přehledy o 
teroristických útocích v roce 2005. Vytvoření jednotné protiteroristické strategie 
OSN. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005581 - ANAL 039824 

KRPEC, Oldřich 

Funkce politických stran v politickém a sociálním systému.  

In: Politologická revue. - 7, 2006, č. 1, s. 173 - 190, lit. 35.  

 Politická strana jako instituce politického systému. Teoretická deduktivní analýza její 
role. Motivace jednání politické strany a katalog jejích funkcí významných pro 
fungování systému. Zpětná vazba fungování politického systému na katalog funkcí 
politické strany. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005585 - ANAL 039829 

MAKARIUSOVÁ, Radana 

Spolupráce nevládních organizací s OSN : Začlenění ochrany lidských práv do Charty 
OSN.  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 7, s. 30 - 33.  

 Při formulování a vzniku Charty OSN hrály důležitou roli americké nevládní 
organizace, které byly aktivní zejména v oblasti ochrany lidských práv a které 
prosadily i článek 71 do Charty (spolupráce OSN s nevládními organizacemi v rámci 
Ekonomické a sociální rady - ECOSOC). Průběh prosazování participace nevládních 
organizací na půdě OSN, boj za lidská práva a prosazení jejich začlenění do Charty 
OSN. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005580 - ANAL 039823 

PEČÍNKA, Pavel 

Hnědí a zelení: analýza současných vztahů.  

In: Politologická revue. - 7, 2006, č. 1, s. 139 - 171, lit. s. 166 - 171.  

 Nesmiřitelné protipóly západoevropské politiky - zelení a radikální krajní či 
extremistická pravice. Přesto docházelo a dochází ve specifických případech k 
určitému vzájemnému pronikání. Přehled závažných snah krajní pravice se uchytit v 
různých evropských ekologických stranách. Zmapování úspěšného i neúspěšného 
překrývání zelených a "hnědých" (či "nahnědlých") proudů v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005578 - ANAL 039821 

RATAJ, Jan 

Návrat a nástup : Český systémový koncept krajně pravicového řádu za druhé 
republiky.  

In: Politologická revue. - 7, 2006, č. 1, s. 34 - 79, lit. s. 77 - 79 

 Zhroucení systému parlamentní demokracie v Československu po Mnichovu 1938. 
Nástup konzervativně autoritářského a fašizujícího režimu s konceptem českého 
árijství. Jeho hlavní rysy, kořeny a vývoj v předchozím období. Cíle a činnost 
autoritářské mocenské elity druhé republiky, český integrální nacionalismus jako 
nejvyšší hodnota, etnický a rasový antagonismus, fašizace režimu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005859 - ANAL 039922 

SIROVÁTKA, Tomáš - MAREŠ, Petr 

Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí.  

In: Sociologický časopis. - 42, 2006, č. 4, s. 627 - 655, 1 příl., 8 tab., lit. s. 654 - 655.  

 Otázka sociálního vyloučení chudých pracujících a nezaměstnaných. Existence 
výrazné marginalizace pracovní síly na trhu práce v ČR. Sociální politika, kde výše 
příjmů mezi nezaměstnanými a zaměstnanými chudými se liší jen málo, může 
povzbuzovat upřednostňování závislosti na sociálních dávkách před hledáním nového 
zaměstnání. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

005654 - ANAL 039688 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Důležité úkoly měst a obcí ve vlastní ochraně a pomoci.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 12, 2006, č. 2, s. 15 - 17. Sek.inf.p.: 
Notfallvorsorge. - 2006 

 Bezpečnost měst a obcí před mimořádnými událostmi. Významným prvkem 
úspěšnosti krizového managementu jsou především místní informační a komunikační 
strategie, kde hlavní úloha přísluší městům a obcím. Příprava obyvatelstva ke 
správnému chování v případě katastrof. Pravidelné informování a školení. Značnou 
část přípravy pro mimořádné události vykonávají hasiči měst a obcí. To vytváří 
rozhodující německý systém ochrany obyvatelstva. Internetové adresy, kde je 
vystavena pomocná dokumentace pro obyvatelstvo. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005655 - ANAL 039689 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Švýcarská komise pro ABC - ochranu.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 12, 2006, č. 2, s. 18 - 19, 1 schéma. 
Sek.inf.p.: Action. - 2006 

 Rozsah ochrany švýcarského obyvatelstva a jeho životních jistot před atomovým, 
biologickým a chemickým (ABC) rizikem a jeho hrozbou je stále aktuální a 
významný. Švýcarská komise pro ABC - ochranu, která je dvacetičlenná Komise, 
která disponuje poradenským týmem (kolem 120 specialistů). Její členové provádějí 
periodicky situační hodnocení vývoje v ABC - sféře a provádějí nezbytná opatření. 
Projekt "Situační analýza národní ABC - ochrany" - základní zaměření. Organizační 
struktura Švýcarské komise pro ABC - ochranu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005611 - ANAL 039658 

HORÁKOVÁ, Vendula 

Únik kapalného chlóru do ovzduší.  

In: 112. - 5, 2006, č. 8, s. 12 - 13, 2 obr.  

 Taktické cvičení složek IZS "Nebezpečí 2006". Námět a cíl cvičení. Evakuace 
ohroženého obyvatelstva. Účastníci cvičení. Vyhodnocení cvičení. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005745 - ANAL 039725 

JAROŠ, Marek 

Projektování EPS ve světě: Velká Británie.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 4, s. 48 - 50, 5 obr., 4 tab.  

 Britská projekční norma pro systémy EPS v budovách. Rozdíly mezi ČSN 730875 a 
BS 5839-1:2002 - porovnání hlavních norem v obou zemích. Sedm kapitol britské 
normy. Výskyt falešných poplachů. Čtyři kategorie falešných poplachů. Opatření k 
omezení falešných poplachů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005664 - ANAL 039695 

Komise hledá nápravu slabin mechanismů EU pro ochranu před přírodními 
katastrofami, haváriemi a teroristickými útoky.  

In: Eko Vis MŽP - Informační zpravodaj. - 16, 2006, č. 3, s. 65 - 66. Sek.inf.p.: 
Europe information environment. - 2006 

 Návrh rozhodnutí Evropské komise z 26.1.2006 obsahuje opatření k řešení 
označených slabin. Důraz je kladen na logistiku, ustanovení rychlé zásahové kapacity 
na úrovni EU a na posílení včasného varovného systému i koordinaci pro případ 
zásahů v zemích třetího světa. Komise navrhuje zdokonalení databází obsahujících 
informace o vojenských prostředcích a zajištění podpůrných funkcí armády v oblasti 
komunikace, vozového parku, technických workshopů atd. K tomuto účelu by měly 
být zřízeny jednotky obsluhující zásahové týmy všech členských států. Současný 
varovný systém EU GDACS a systém UNDCC. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005613 - ANAL 039660 

NITRA, Josef 

Vodní záchranáři se připravovali u hasičů.  

In: 112. - 5, 2006, č. 8, s. 15 - 16, 2 obr.  

 Instrukčně - metodické zaměstnání pro vodní záchranáře. Teoretická a praktická část. 
Trénink ve skalách a ve vzdušných vírech. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005617 - ANAL 039664 

POTOČEK, Josef 

Krizové řízení v Hradci Králové.  

In: 112. - 5, 2006, č. 8, s. 22 - 23, 3 obr., lit. 8.  

Hradec Králové   
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Agenda odboru obrany a krizového řízení zahrnuje činnost od krizového plánování a 
ochrany obyvatelstva přes řízení jednotek dobrovolných hasičů až po problematiku 
utajovaných informací. Přínosem zásadního významu se stalo zřízení moderního 
pracoviště krizového štábu města v objektu nově budované stanice HZS 
Královéhradeckého kraje. Krizová dokumentace. Struktura krizového štábu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005610 - ANAL 039657 

RONEŠOVÁ, Jana 

Vývoj v oblasti technických norem. 

In: 112. - 5, 2006, č. 8, s. 7 - 9.  

 Technické normy z oblasti požární bezpečnosti staveb. Stručný přehled zaváděných 
evropských norem z oblasti požární bezpečnosti staveb: Zkušební, klasifikační a 
předmětové (výrobkové), hodnotové a návrhové normy. Projektové normy. Přehled 
zavedených evropských norem z oblasti požární bezpečnosti staveb. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005616 - ANAL 039663 

SÝKORA, Vlastimil 

Výrobci ochranných prostředků.  

In: 112. - 5, 2006, č. 8, s. 20 - 21, 7 obr.  

Zubří  Výroba ochranných prostředků. Historie výroby gumárenských závodů v 
Zubří. Výrobní program. Výzkum a vývoj. Výroba ochranných masek. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005618 - ANAL 039665 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Koncepce ochrany kritické infrastruktury v Německu.  

In: 112. - 5, 2006, č. 8, s. 24 - 25, 1 schéma, 1 tab.  

 Ochrana kritické infrastruktury - základní německý koncept ochrany. Ochrana 
kritické infrastruktury v Německu. Smysl konceptu. Analýza a plánování. 
Schematické znázornění vztahů mezi jednotlivými kroky analýzy. Rizikové faktory. 
Vzor kontrolního seznamu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005648 - ANAL 039683 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Komplexní systém varování obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 12, 2006, č. 2, s. 5 - 6. Sek.inf.p.: Civilná 
ochrana. - 2006 

 Technické parametry s vlastnosti varovacího systému. Komplexní systém varování a 
vyrozumění obyvatelstva, organizace a osob s názvem MDSA 21 - modulární 
digitální systém pro alarming 21.století. Základní stavebním a koncovým prvkem 
systému MDSA 21 jsou elektronické sirény, které byly vyvinuty ve dvou typových 
řadách s názvy PAVIAN a GIBON - charakteristiky. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005653 - ANAL 039687 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Výstavba privátních úkrytů.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 12, 2006, č. 2, s. 13 - 14. Sek.inf.p.: 
Action. - 2006 

 Problematika výstavby úkrytů. Novou legislativou v této oblasti byly zavedeny 
zejména podstatné změny: Za usměrnění výstavby úkrytů a stanovení náhradního 
příspěvku jsou nyní odpovědny kantony (dříve stát), pro průmyslové a komerční 
stavby platí i nadále povinnost budovat v rámci jejich výstavby úkryty, snížení 
úkrytových míst v privátní sféře. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005746 - ANAL 039726 

VOSYKA, Ondřej 

Je konvenční protipožární ochrana IT dostatečná? 

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 4, s. 51, 3 obr.  

 S růstem důležitosti a počtu IT systémů roste i požadavek na nejvyšší možnou úroveň 
zabezpečení dat a hardware. Ochrana před požárem. Zkoušení požární odolnosti. 
Bezpečnostní úschovné objekty. Rizika v případě požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2006 


