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ALKOHOL, DROGY 
 

005757 - ANAL 039736 

HLUŠKO, Oldřich 

Přínos substituční terapie subutexem v ČR a její úskalí.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 3, s. 32 - 35, 1 obr., lit. 3.  

 Historie substituční terapie v České republice. V ČR jsou schváleny k substituční 
léčbě dva preparáty: Metadon a Buprenorfin. Obě substance jsou užívány perorálně, 
ve formě tablet. Souhrn údajů o přípravku. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro 
použití. Farmakologické vlastnosti. Žádoucí a nežádoucí účinky léků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005773 - ANAL 039752 

Národní protidrogová centrála - výroční zpráva.  

In: Závislosti a my. - 2006, č. září, s. 22 - 27, 5 obr.  

 Regionální specifika obchodu s omamnými a psychotropními látkami (OPL) v ČR. 
Akce hl.. města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského, Plzeňského a 
Karlovarského kraje, Ústeckého a Libereckého kraje, Královéhradeckého a 
Pardubického kraje, Kraje Jihomoravského, Zlínského a Vysočiny, Olomouckého a 
Moravskoslezského kraje - nejvýznamnější realizační akce. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005772 - ANAL 039751 

PETR, Petr 

Kvalita života rodinných příslušníků drogově závislých osob. Jak dál v této  
problematice? 

In: Závislosti a my. - 2006, č. září, s. 21, 3 obr.  

 Autoři referují podrobně o pokračování své předchozí práce při sledování a 
hodnocení kvality života rodinných příslušníků drogově závislých osob. 
Předpokládají upravený dotazník SF-36 v české a chorvatské jazykové mutaci. Je 
popsána spolupráce s chorvatskými výzkumníky na této problematice. V krátkém 
tabelárním přehledu shrnují dosavadní zkušenosti a znalosti o kvalitě života rodinných 
příslušníků drogově závislých osob. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005771 - ANAL 039750 

PETR, Petr - ZDRAŽILOVÁ, Alena 

Kvalita života rodinných příslušníků drogově závislých osob : 2. část 

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

 Pokračování z části diplomové práce. Rizikové faktory vzniku drogové závislosti. 
Základním předpokladem rozvoje toxikomanie je setkání čtyř faktorů, kterými jsou 
droga, osobnost uživatele, prostředí a podnět. Základní rozdělení drog. Rodina a 
droga. Drogy a kriminalita. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005775 - ANAL 039754 

POLANECKÝ, Vladimír 

Prevalence a incidence léčených uživatelů drog a kategorizace drog.  

In: Závislosti a my. - 2006, č. září, s. 30.  

Praha  V 1. čtvrtletí 2006 bylo v Praze evidováno 203 nových uživatelů drog (tj. 
17,4/100 000 obyvatel), což je o 3 osoby (tj. o 1,5 procent) více než v roce 2005. 
Evidence, věk, pohlaví. Informace o charakteru bydlení. Počty uživatelů opiátů. 
Postavení užívání opiátů mezi všemi léčenými uživateli drog a prevalence uživatelů 
kanabinoidů jako základní drogy. Je patrný největší rozdíl incidence a prevalence u 
léčených uživatelů opiátů, následují stimulancia. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005753 - ANAL 039733 

POLANECKÝ, Vít - STUDNIČKOVÁ, B. - KLEPETKOVÁ, M. 

Léčení uživatelé drog v ČR za období 1995 - 2005.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 3, s. 3 - 23, 39 graf, 5 tab.  

 Výroční zpráva o uživatelích drog, užívaných drogách a zdravotních dopadech 
užívání drog v ČR. Prezentovaná data představují informace pouze o léčených 
uživatelích drog. Souhrnné tabulky č. 1 a 2 podávají informace o vývoji incidence 
léčených uživatelů drog, evidovaných v L/K centrech od zahájení DIS v roce 1995. 
Jsou v nich zaznamenány i trendy některých deskriptních ukazatelů, jakými jsou věk, 
pohlaví, injekční užívání drog a druh užívané drogy. Vývoj drogové situace v 
jednotlivých krajích. Zdravotní důsledky používaní drog. Intoxikace v souvislosti s 
užitím drogy. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005754 - ANAL 039734 

TIBETSKÁ, Andrea - MARTÍNEK, Cyril - HOSÁK, Ladislav 

Závislost na metamfetaminu s počátkem ve středním věku: Kazuistika.  
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In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 3, s. 24 - 27, lit. 3.  

 Metamfetamin (pervitin) je v ČR jednou z nejvíce zneužívaných nealkoholových 
návykových látek. Zvýšený výskyt nemocných u kterých se závislost na 
metamfetaminu rozvinula až ve středním věku. Na základě kazuistického zpracování 
jednoho případu poukazují autoři na některé obecné jevy, týkající se uvedené věkové 
skupiny – dostatečný náhled a motivace k léčbě, potíže ve vztahu k terapeutovi, nižší 
schopnost přijetí názoru spolupacientů. Diskuse a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005759 - ANAL 039738 

VANĚČEK, Miloš 

Boj policie proti drogám v ČR 1989 - 2003.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 3, s. 42 - 43, 2 obr.  

 Problematika boje proti drogám specializovanými složkami. Do konce roku 1989 
výkonné složky policie specializované na tuto problematiku v podstatě neexistovaly. 
Záhy však v ČR vzniklo několik institucí, které si činily nárok na dominantní 
postavení v oblasti drogové restrikce. K 1.1.1993 došlo ke spojení všech výkonných 
operativních pracovišť PČR a byla založena jednotná protidrogová centrála Policie 
ČR - odbor drog začleněný do Ústředny kriminální policie. Závazné pokyny na úseku 
boje proti toxikomanii, drogové kriminalitě. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005770 - ANAL 039749 

Zpráva generálního ředitelství cel : 1. část.  

In: Závislosti a my. - 2006, č. září, s. 5 - 8, 4 obr., 1 tab.  

 Výsledky Celní správy v oblasti boje proti nelegálnímu obchodování s omamnými a 
psychotropními látkami (OPL). Přehled záchytů v roce 2005. Komodity zatížené 
spotřebními daněmi. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005784 - ANAL 039880 

ZYKOV, Oleg Vladimirovič 

Nachodit' vzaimoponimanija [Nalézt vzájemné porozumění] ; Besedu vedl: Vladimir 
Šmatkov.  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 4, s. 60 - 66.  

 Závislost mládeže na drogách a alkoholu a její vnímání společností. Úkoly 
společenských organizací v tomto směru. Preventivní, léčebné i represivní programy a 
akce ve spolupráci se soudy, nápravnými zařízeními a důraz na výchovné působení 
těchto programů. Úsilí o sociální rehabilitaci toxikomanů. Některé problémy praxe. 
Návrhy na řešení. RUS - rus: PA: bh/2006 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

005766 - ANAL 039745 

BÍLEK, Martin 

Protikorupční opatření a možnosti eliminace negativních jevů v Policii ČR.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 9, s. 19.  

 Problematika protikorupčních opatření. Čtyři základní typy antikorupčních strategií, 
přičemž hlavním rozlišovacím kritériem je skutečnost, zda politika boje proti korupci 
preferuje spíše represivní, nebo preventivní opatření. Situační prevence. Stálá 
protikorupční komise PČR. Úkoly Komise. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005801 - ANAL 039757 

CEJP, Martin - KARABEC, Zdeněk - SCHEINOST, Miroslav 

Obchodování s lidmi - naléhavý celosvětový problém.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 3, s. 157 - 175, 5 tab., lit. 10.  

 Problematika obchodování s lidmi, buď za účelem sexuálního vykořisťování nebo 
nucených prací. Tato činnost se neustále rozrůstá, nabývá vysoce organizovaných 
forem a má rozsáhlé společenské i ekonomické důsledky. Hrubým způsobem 
poškozuje lidská práva a porušuje stávající zákony jednotlivých zemí. Koncem roku 
2005 proběhla v Courmayeru (Itálie) konference ISPAC zaměřená na rekapitulaci a 
zhodnocení oficiálních dokumentů, na definiční problémy, na shromažďování a 
vyhodnocování dat a některé problémy s tím spojené, a na to, aby byla data postupně 
nahrazována údaji o podstatě a charakteru problému. Poznatky získané v ČR, vlastní 
zkušenosti autorů a hodnocení. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005806 - ANAL 039759 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Domácí násilí.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 3, s. 187 - 199, lit. 30.  

 Problematika domácího násilí. Výskyt domácího násilí. Latence domácího násilí. 
Důsledky domácího násilí. Definice domácího násilí. Formy domácího násilí. 
Motivace domácího násilí. Postup policie při kontaktu s domácím násilím. Hledání 
účinných policejních intervencí. Principy nové zákonné úpravy domácího násilí v ČR. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005763 - ANAL 039742 

DATII, Alexandre 

Ruský nacismus.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 9, s. 16, 1 obr.  

 Podle údajů speciální ruské Společenské komory v roce 2005 během nacistických 
přepadení zemřelo v Rusku 26 osob. Idea neonacismu se z centra Ruska rozšiřuje do 
regionů. Ideologie převahy Rusů nad všemi jinými národnostmi aktivně propaguje 
několik politických organizací, mezi nimiž jsou nejznámější Hnutí proti ilegální 
imigraci, Evroasijský svaz mládeže a mládežnický blok hnutí "Vlast". Ruští skinheadi 
naopak preferují surové násilí. V Moskvě se skinheady, neonacisty a fašisty zabývá 
jediný 2. odbor páté operativně-pátrací skupiny Správy pro boj s organizovaným 
zločinem. Práce odboru. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005863 - ANAL 039926 

DOLATA, Uwe 

Die Kultur der Korruption im Bermudadreieck Politik - Verwaltung - Wirtschaft : 
Erscheinungsformen der Korruption in Deutschland [Korupční kultura v bermudském 
trojúhelníku politika - správa - hospodářství. Jevové formy korupce v Německu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 5, s. 2 - 7, 6 grafů.  

 Korupce je všeobecně vnímána jako zlo a boj proti ní je halasně vyhlašován politiky, 
veřejnou správou i hospodářskými orgány. Zároveň jsou však přehlíženy a 
bagatelizovány velké mezery, jimiž se korupce dále šíří a skutečný boj proti ní ztěžují. 
Co je korupce, kde všude se vyskytuje. Vývoj fenoménu korupce, její formy. Přehled 
stavu korupce (podíl jednotlivých oblastí na korupci, cílové skupiny korupce, podíl 
úplatkářů a úplatných na korupci podle funkce a podle oboru činnosti). Korupce v 
politice, veřejné správě, soudnictví, policii, ekonomice. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005798 - ANAL 039755 

DOUBRAVA, Lukáš 

Nejdůležitější je vnímat i drobné projevy šikany.  

In: Učitelské noviny. - 109, 2006, č. 32, s. 12 - 13, 1 obr., 1 tab.  

 Realizace projektu Minimalizace šikany na devíti základních školách. Devět škol 
vytváří vlastní postupy k tomu, jak si se šikanou v jejich školách poradit. Návštěva na 
jedné z těchto pilotních škol v Praze. Základní body krizového scénáře. Osm druhů 
šikanování. Příklady projevů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005767 - ANAL 039746 

GJURIČOVÁ, Jitka - DOČKAL, Martin 

Metodika přípravy programu Prevence kriminality na úrovni - Partnerství na rok 
2007.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 9, příloha.    

Základní principy programu Partnerství. Cíle a východiska programu. Typy a úroveň 
projektů. Postup při výběru a zařazení obcí do programu Partnerství. Doporučený 
postup k přípravě programu Partnerství v obci. Mechanismus přidělování dotací. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005865 - ANAL 039928 

HORNUNG, Klaus 

Korruptionsverhüttung: Infromationsgewinnung durch den Rechnungshof : 
Bekämpfung der Korruption im Rahmen der Finanzkontrolle [Zamezení korupce: 
získávání informací Účetním dvorem. Boj proti korupci v rámci finanční kontroly].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 5, s. 12 - 13, 3 tab.  

 Zkušenosti dozorčího účetního státního orgánu pro orgány veřejné správy (Účetní 
dvůr = Rechnungshof) v Baden-Würtembersku v oblasti boje proti korupci. Účetní 
doklady jako zdroj informací a důkazů pro odhalení korupce. Příkladem je kontrola v 
oblasti veřejných staveb. Okruhy dokladů a dokumentů, v nichž finanční kontrolní 
orgány nacházejí důkazy o korupci (nabídka ceny a zadání zakázky, provedení práce, 
vyúčtování). 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005866 - ANAL 039929 

LINDNER, Wolfgang 

Korruption - Informationsgewinnung durch die Polizei : Möglichkeiten und Aspekten 
der Informationsgewinnung [Korupce - získávání informací policií. Možnosti a 
aspekty získávání informací].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 5, s. 16 - 20.  

 Vysoká míra korupce jako příčina velkých ekonomických ztrát. Výchozí stav 
hodnocení korupce v Německu. Korupce jako trestná činnost. Základním problémem 
odhalování a potírání korupce je získání relevantních informací. Policejní získávání 
informací, zdroje informací. Projekt informačního systému o korupci (BKMS) a jeho 
praktické využití. Anonymita informátorů, bezpečnost dat. Mezinárodní spolupráce 
německé policie v boji proti korupci (GRECO). 

BRD - ger: PA: bh/2006 
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005809 - ANAL 039898 

MAREŠOVÁ, Alena 

Některé problémy spojené s vyšetřováním a trestním řízením proti pachatelům násilné 
kriminality.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 9, s. 271 - 273.  

 Společenská situace nahrávající násilí a vraždám. Zjištění získaná v průběhu analýzy 
vybraných případů vražd a vydírání na základě odborných konzultací s policisty 
(důkazní prostředky, problematika úplatných svědků, komplikace s cizinci, neodborně 
provedené úkony policistů, využívání znaleckých posudků, chování advokátů, 
problematika ohledajících lékařů). Shrnutí poznatků z výzkumy a některé doplňující 
poznatky z výzkumu násilí uplatňovaného organizovanými skupinami a 
organizovaným zločinem. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005815 - ANAL 039761 

NĚMEC, Miroslav 

Terorismus v České republice.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 3, s. 226 - 227.  

Rec. na : Terorismus v České republice [Monografie] / M. Mareš. - Brno. - 476 s. 

 Kniha "Terorismus v ČR" je členěna do jedenácti obsažných kapitol. Úvod podává 
nástin problematiky terorismu, jeho cíle, pojetí a strukturu knihy a návaznost na 
dosavadní výzkum. Přehled dalších částí kapitol. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005867 - ANAL 039930 

PIETSCH, Stefan 

Praktische Sachbearbeitung in Korruptionsverfahren : Allgemeine und taktische 
Aspekte [Praktické zpracování korupčního případu. Obecné a taktické aspekty].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 5, s. 20 - 23, 3 tab.  

 Odhalování a vyšetřování korupce v průběhu let se podstatně změnilo. Základem 
změn byly zkušenosti z práce Soko-Lietze (Sonderkommission Lietzenburg) v 
osmdesátých letech. Současná situace v potírání korupce v Berlíně - organizace, stav 
legislativy, hlavní cílové skupiny korupčního jednání atd. Taktické aspekty věcného 
zpracování korupčního jednání: skryté prostředky, spolupráce s jinými orgány, 
finanční vyšetřování, spolupráce s kontrolními daňovými úřady, sjednocení výsledků, 
ustavení zvláštní skupiny pro boj s hospodářskou kriminalitou, vedení vyšetřování v 
bankách, zajištění majetku, prostředky prohlídky, vyhodnocení. 

BRD - ger: PA: bh/2006 
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005779 - ANAL 039875 

SATAROV, Georgij Aleksandrovič 

Možno li pobedit' korrupciju? [Je možné zvítězit nad korupcí?] ; Rozmlouval: Jurij 
Aleksandrov.  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 7, s. 64 - 66.  

 Podstata korupce, její podceňování v případech tzv. drobné korupce. Faktory 
ovlivňující vznik a rozvoj korupce. Korupce jako společenský jev a problém. 
Nejčastější typy korupce v Rusku. Korupce veřejné správy. Možnosti potírání korupce 
a účinnost boje proti ní. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005803 - ANAL 039758 

ŠNAJDROVÁ, Hana 

Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního 
vykořisťování.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 3, s. 176 - 186.  

 Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi v ČR. Vytvořený program je 
zvláště cenný tím, že harmonizuje zájmy orgánů činných v trestním řízení ochranou 
lidských práv obětí. Na realizaci programu se podílejí státní instituce společně s 
nevládními a mezivládními organizacemi. Financování programu. Tři základní fáze 
pobytového režimu vlastního programu. Nové podmínky do úpravy pobytu obětí 
obchodování s lidmi by měla zavést očekávaná novela zákona č. 326/1999 Sb., o 
pobytu cizinců a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ukončení 
účasti v programu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005864 - ANAL 039927 

WENDLER, Bernd 

Korruption: Rechtsgrundlagen : Probleme in der Praxis [Právní základ korupce. 
Problémy v praxi].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 5, s. 7 - 11.  

 Korupce z hlediska práva, zejména trestního. Korupční delikty a delikty korupci 
provázející. Nová právní úprava korupce po roce 1997. Některé doporučené postupy 
pro vyšetřovatele, které lze při vyšetřování korupce použít. 

BRD - ger: PA: bh/2006 
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PENOLOGIE, VĚZEŇSTVÍ 
 

005787 - ANAL 039883 

ALEKSANDROV, Jurij 

Kaznit' nel'zja pomilovat': tak gde že stavit' zapjatuju? [Popravovat nelze prominout - 
tak kde uděláme čárku?].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 5, s. 58 - 59.  

 Diskuse o trestu smrti v Rusku. Jednoznačný postoj EU k trestu smrti. Faktické 
moratorium na trest smrti v současném Rusku. Argumenty přívrženců i odpůrců trestu 
smrti. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005788 - ANAL 039884 

BARINOV, N. 

Material'no-techničeskoje obespečenije UIS : Sostojanije i perspektivy [Materiálně-
technické zajištění systému výkonu trestu. Současnost a perspektivy].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 6, s. 2 - 5, 3 grafy.  

 Náklady na materiálně-technické zajištění vězeňského systému v Rusku a jejich 
vývoj od konce 90. let do současnosti (2005). Náklady celkem, náklady na jednoho 
odsouzeného, zajišťování systému vlastními produkty, zaměstnanost vězňů atd. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005782 - ANAL 039878 

BARYŠEV, S. N. - VASIL'JEVA, Anastasija 

Effektivno ispolnjat' al'ternativnyje nakazanija [Efektivně využívat alternativní 
tresty].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 4, s. 26 - 27.  

 Rozšíření sféry trestů nesvázaných s odnětím svobody si vyžádalo i rozšíření služeb 
dohledu nad odsouzenými k alternativním trestům. Úkoly inspekce dohledu, 
problémy praxe. Některé statistické údaje. Alternativní tresty uplatňované u mládeže 
jako zvláštní kategorie. Spolupráce s orgány sociální péče, veřejné správy, s rodinou 
apod. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

 

 

 



 11

005781 - ANAL 039877 

DAVYDENKO, V. 

Christianskoje služenije v mestach lišenija svobody [Křesťanskáslužba v místech 
výkonu trestu odnětí svobody]. 

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 4, s. 22 - 25, 2 fot.  

 Spolupráce církví s vězeňskými orgány v Rusku. Dohody mezi Synodním úřadem 
moskevského patriarchy a Ozbrojenými silami a institucemi ochrany práva. Úkoly, 
činnost a cíle této spolupráce ve vězeňském systému. Materiální podmínky. Význam 
spolupráce vězeňských orgánů s církvemi. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005840 - ANAL 039903 

DIBMAN, P'jer 

Al'ternativnyje mery nakazanija vygodny obščestvu [Alternativní tresty jsou pro 
společnost výhodné] ; [Rozhovor vedl] Ju. Aleksandrov  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 8, s. 11 - 13.  

 Rusko a EU oznámili 25. 5. 2006 spuštění projektu spojeného s liberalizací ruské 
trestní politiky a vězeňského systému, která je založena na rozvíjení alternativ trestu 
odnětí svobody. Jedním ze způsobů je využívání elektronických náramků při ukládání 
např. trestů domácího vězení, pro kontrolu pobytu odsouzeného apod. Podrobněji o 
projektu, zajištění jeho uskutečňování. Probační služba jako další cesta kontroly 
výkonu alternativního trestu. Spolupráce EU s Ruskem v této oblasti. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005776 - ANAL 039872 

DOROFEJEV, N. 

Pomnim eti gody [Vzpomínka na ta léta].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 7, s. 22 - 23.  

 Úroveň vězeňství v SSSR od konce šedesátých let do konce let sedmdesátých 20. 
století. Organizace a struktura, penitenciární výchova a její metody, péče o 
delikventní mládež, reformy. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005785 - ANAL 039881 

KIBYŠ, Anatolij 

Nužna li Rossii služba probacii? [Potřebuje Rusko probační službu?].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 5., s. 20 - 21.  

 Podstata probace jako prostředku kontroly odsouzených k trestům nespojeným s 
odnětím svobody a prevence recidivy kriminality. Probace v Evropě. Rusko v  
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současné době probační službu nemá. Dohledem a kontrolou nad odsouzenými jsou 
pověřeny orgány inspekce výkonu trestu. Důvody pro zavedení probační služby a 
speciálního soudnictví ve věcech mládeže. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005783 - ANAL 039879 

KURGANSKIJ, M. 

Sudebnyj kontrol' za ispolnenijem nakazanij [Soudní kontrola výkonu trestu].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 4, s. 28 - 29.  

 Spolupráce trestního soudnictví s orgány Federální služby pro výkon trestu. 
Rozhodování o trestech a jejich výkonu, vyřizování žádostí o doplnění vyšetřování 
nebo jeho obnovení atd. Jedním z vleklých problémů vyžadujících řešení je výkon 
trestu ve věznicích s mírným režimem, výkon trestu těhotných žen, nemocných apod. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005841 - ANAL 039904 

LAPTEV, S. 

Izmenit' status kolonij-naselenij [Změnit status nápravných zařízení s mírným 
režimem].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 8, s. 15 - 16.  

 Vymezení termínu "kolonija-naselenije" jako nápravného zařízení pro odsouzené za 
přestupky, za trestné činy z nedbalosti, za trestné činy s následkem malých škod apod. 
Charakteristické znaky takových zařízení (např. chybí ozbrojená stráž). Návrhy na 
změny, které by pomohly odstranit některé problémy současného uspořádání a 
postavení těchto zařízení v rámci ruského vězeňského systému. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005842 - ANAL 039905 

PERTLIN, V. - DVORJANSKOV, I. 

Razvitije ugolovno-ispolnitel'nogo zakonodatel'stva v 19 - načale 20 veka [Rozvoj 
zákonodárství o výkonu trestu v 19. do začátku 20. století].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 8, s. 63 - 67.  

 Význam napoleonských válek pro rozvoj morálního a právního uvědomění 
společnosti. Výnosy Alexandra I., které měly humanizovat ruské vězeňství, a další 
normativní akty, především Instrukce o držení v žaláři z roku 1831, která stanovila 
základní pravidla pro příjem a umisťování odsouzených do nápravných zařízení, 
organizaci režimu ve věznicích apod. Další carské výnosy, týkající se vězeňství, 
podmínek ve věznicích a jiných nápravných zařízeních, problematiky institutu 
vyhnanství, pracovní povinnosti vězňů, vězeňské inspekce atd. až do nástupu 
Prozatímní vlády v roce 1917. RUS - rus: PA: bh/2006 
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005790 - ANAL 039886 

RUSAKOV, A. 

Doblest', otvaga, mužestvo - eto pro Specnaz [Obětavost, odvaha, statečnost - to je 
speciální jednotka].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 6, s. 52 - 53.  

 Vznik speciálních jednotek v rámci ruského vězeňství. Poslání těchto jednotek v 
rámci boje proti závažné kriminalitě a terorismu, jejich nasazení např. v Čečensku 
nebo proti banditským skupinám. Kritéria výběru příslušníků těchto speciálních 
jednotek. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005786 - ANAL 039882 

SERDJUKOV, V. 

Pobeždajet dobro [Ať zvítězí dobro].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 5, s. 50 - 51.  

 Problematika prevence recidivy kriminality mládeže, zejména dětí a mladistvých. 
Výchovné programy v nápravných zařízeních pro mládež. Vzdělávací a osvětové 
programy. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005778 - ANAL 039874 

TIŠČENKO, Je. 

Dejstvennoj faktor razvitija social'noj raboty [Účinný faktor sociální práce].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 7, s. 39.  

 Problematika nedostatku kvalifikovaných sociálních pracovníků v oblasti 
postpenitenciární péče. Hodnocení probíhajícího experimentálního programu, v jehož 
rámci jsou kvalifikovaně vzděláváni v oblasti sociální práce sami vězni. Organizace 
tohoto vzdělávání, účinnost programu. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005789 - ANAL 039885 

V dobryj put', fakul'tet. (Správná cesta, fakulta) 

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 6, s. 16 - 21.  

 Moskevská státní lékařská a stomatologická univerzita otevřela v roce 2006 speciální 
fakultu penitenciární medicíny, kde budou připravováni lékaři pro službu v 
nápravných zařízeních. Kulatý stůl o specifičnosti penitenciárního lékařství, 
organizaci a struktuře fakulty. 

RUS - rus: PA: bh/2006 
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005777 - ANAL 039873 

VASIL'JEVA, A. 

Čužich detej ne byvajet [Děti nesmí být "cizí"].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 7, s. 36 - 38.  

 Problematika sociální rehabilitace delikventů z řad mládeže v nápravných zařízeních 
pro mládež. Otázky vzdělávání, výchovy a řešení drogové či alkoholové závislosti. 
Úloha rodiny, spolupráce s nevládními organizacemi, zdravotnickými zařízeními 
apod.  

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005989 - ANAL 039971 

DIDENKO, A. - MOLOKOVA, T. 

Nekotoryje aspekty formirovanija imidža social'nogo rabotnika UIS [Některé aspekty 
formování osobnosti sociálního pracovníka v systému výkonu trestu].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2009, č. 9, s. 16 - 17.  

 Utváření image sociálního pracovníka, resp. kurátora během jeho profesionální 
přípravy a i během praxe. Nutnost osvojení si nejen vlastností a schopností 
profesionálních, ale i psychických, etických a sociálně kompetenčních. Vytváření 
vztahu k práci, ke klientům, význam i vnějšího vzhledu. Poznatky a zkušenosti z 
Tomské pobočky Akademie práva a správy FSIN Ruska. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005930 - ANAL 040405 

HÁLA, Jaroslav 

Program narovnání v podmínkách výkonu trestu.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 4, s. 12 - 13, 2 obr.  

 Programy narovnání mezi pachatelem a obětí patří v USA, Kanadě a některých 
evropských zemích k běžné praxi provozované probačními a mediačními službami. 
Popis programu narovnání ve věznici Saxerrit nacházející se v příhraniční oblasti 
poblíž Lichtenštejnského knížectví. Projekt WGM. Oblast zacházení s vězni v ČR. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005987 - ANAL 040278 

KRUTINA, Miroslav - VALEŠ, František 

Krátký pohled do českého vězeňství a na prostředky ochrany práv odsouzených 
vězněných osob.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 10, s. 31 - 35.  
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K prostředí českého vězeňství a právo na soudní a jinou právní ochranu ve výkonu 
trestu. Dozor státního zástupce a podnět pro ombudsmana. Soudní prostředky ochrany 
práv vězněných osob. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005991 - ANAL 039972 

NEKRYLOVA, S. 

Osobennosti kontrojla za sobljudenijem uslovij otsročki otbyvanija nakazanija 
osuždennymi beremennymi ženščinami i ženščinami, imejuščimi maloletnych detej 
[Zvláštnosti kontroly podmínek odkladu výkonu trestu odsouzených těhotných žen a 
žen pečujících o nezletilé děti].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2005, č. 9, s. 18 - 20.  

 Ruský trestní zákoník umožňuje odklad výkonu trestu odnětí svobody těhotným 
ženám a ženám pečujícím o malé děti. Systém kontroly a dohledu nad těmito 
odsouzenými. Výkon kontroly, její cíle a účel. Povinnosti odsouzených. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005992 - ANAL 039973 

VORONKOV, A. - KURKINA, I. 

Trud. Učeba. Vospitanije : Opyt promenenija osnovnych sredstv vozdejstvija na 
nesoveršennoletnych osuždennych v 1936 - 1957 godach [Práce. Učení. Výchova. 
Otázka užití základních prostředků působení na nezletilé odsouzené v letech 1936 - 
1957].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 9, s. 21 - 23.  

 Všestrannost penitenciární výchovy nezletilých odsouzených, její systém, vývoj a 
změny v letech 1936 - 1957. Výchova nezletilých odsouzených v nápravných 
zařízeních. Likvidace negramotnosti, pracovní výchova spojená se získáváním 
odborných i praktických znalostí, získávání obecného vzdělání apod. Otázka 
pedagogických kádrů, politicko-výchovná práce a její zásady. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

005804 - ANAL 039894 

BÖTTCHER, Holger 

Gesundheits- und Präventionssport in der Landespolizei Schleswig-Holstein : 
Dienstsportoffensive [Sport pro zdraví a prevenci u zemské policie ve Šleswicku-
Holštýnsku. Ofenzíva služební tělovýchovy].  
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In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 4, s. 28 - 29.  

 Program služební tělovýchovy a její organizace ve složkách zemské policie ve 
Šlesvicku-Holštýnsku. Obsah služební tělovýchovy, semináře, fitcentra pro policisty, 
kooperace se zdravotnickými zařízeními. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005966 - ANAL 039956 

FÜLLGRABE, Uwe 

Das Gesetz der Strasse : Wie denken Gewählttäter? [Zákon ulice. Jak uvažují 
násilníci?].  

In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, č. 6, s. 27 - 29, 32, 2 obr.  

 Výkon policejní služby je doprovázen častým setkáním s násilím. Policista se musí 
vyrovnávat s prostředím, kde násilí, a to především násilí proti policistům, hraje 
klíčovou roli ve způsobu života a chování (kultura spodiny, kultura chudoby). 
Pravidla hry v takovém prostředí. Jak se vyvarovat násilí na ulici a vyrovnat se 
slovními útoky a provokací. Základním východiskem je získání respektu. Poznatky z 
výzkumu sociologů a kriminologů a jejich uplatnění při profesní a vzdělanostní 
přípravě policistů. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005794 - ANAL 039888 

GÖTZ, Alfred 

Plädoyer für den Gesundheits- und Präventionssport im Dienstsport : Hintergründe 
und Fakten für einen modifizierten Dienstsport [Úvodní slovo k zdravotní a 
preventivní služební tělovýchově. Pozadí a fakta o modifikované služební 
tělovýchově].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 4, s. 2 - 7, 3 obr.  

 Význam sportovní a tělovýchovné aktivity pro udržení a zlepšení fyzické zdatnosti, 
zdravotního stavu a duševní rovnováhy. Služební tělovýchova policistů, problematika 
její organizace a prosazení do běžného policejního výcviku a tréninku. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

005805 - ANAL 039895 

GÖTZ, Alfred 

Gesundheits- und Präventionssport (GPS) : Checkliste [Sport pro zdraví a prevenci. 
Shrnutí]. 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 4, s. 31.   

 Shrnutí problematiky zdravotní a preventivní služební tělovýchovy policie v 
Německu. 

BRD - ger: PA: bh/2006 
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005758 - ANAL 039737 

KOVÁŘ, Milan 

Protiteroristické "policejní" jednotky jejího veličenstva.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 3, s. 37 - 41, 4 obr.  

 Historie a vznik protiteroristických policejních jednotek ve Spojeném království 
Velké Británie a Severního Irska. Výcvik jednotlivých zvláštních oborů regionálních 
policejních sborů. Úkoly speciálních jednotek. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005957 - ANAL 040265 

MERTENS, Jennifer 

It's getting hot in here [Začíná být horko. Klimatizační technologie] 

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 9, 76 - 85, 5 obr.  

 Možnosti klimatizačních technologií v aplikacích pro policisty a význam klimatizace 
pro výkon služby v terénu, zvláště v extrémních tepelných podmínkách. Některé 
příklady, zkušenosti armády USA. Přiloženy ukázky výstrojních součástek a osobního 
klimatizačního zařízení ve služebním vozidle. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

005833 - ANAL 040249 

MOORE, Carole 

Fit for duty : How to train for the real deal [Trénink a příprava pro zdárný výkon 
služby].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 9, s. 10 - 18.  

 Potřebná fyzická, duševní a celková zdravotní kondice pro podmínky služby policistů 
a příslušníků speciálních jednotek (např. SWAT) v USA a jak ji dosáhnout a 
udržovat. Ze zkušeností autorky článku, organizátorů výcviku, instruktorů a policistů. 
Z kvalifikačních předpokladů obecně a v závislosti na podmínkách služby. K 
programům agentur. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005751 - ANAL 039731 

UHER, Michal 

Protiteroristické jednotky - Rakousko.  

In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 10, s. 26 - 29, 12 obr.  

 Seznámení s rakouskými protiteroristickými jednotkami. Vznik speciální jednotky 
EKO Cobra a Jagdkommanda: Organizace, vybavení, výstroj a výzbroj, výběrové 
řízení a výcvik. Hlavní úkoly jednotek. CZ - cze: PA: ká/2006 
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005939 - ANAL 040412 

UHER, Michal 

Protiteroristické jednotky - Slovenska.  

In: Zbraně a náboje. - 8, 2006, č. 11, s. 24 - 27, 11 obr.  

 Hlavní a jedinou protiteroristickou jednotkou je Útvar osobitého určenia Prezídia 
Policajného zboru: Vznik, výběr, výcvik, výzbroj, výstroj, ostré akce, spolupráce. 
Pluk Špeciálneho určenia – žilinský pluk Jozefa Gabčíka: výběrové řízení, výcvik, 
výzbroj, výstroj a spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005795 - ANAL 039889 

WURSTER, Werner H. 

Gesundheits- und Präventionssport in der Polizei : Aus sportmedizinischer, 
betriebswirtschaftlicher und arbeitsmedizinischer Sicht [Zdravotní a preventivní 
tělovýchova u policie. Z hlediska sportovního lékařství, ekonomických nákladů a 
pracovního lékařství].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 4, s. 7 - 12, 6 obr.  

 Zdravotní a preventivní tělovýchova v policii, její význam pro plnohodnotný život a 
pro dobrý výkon ve službě. Názory a poznatky sportovního a pracovního lékařství. 
Ekonomická hlediska - náklady na služební tělovýchovu versus náklady na eventuální 
léčbu různých zdravotních potíží vyplývajících z nedostatečné fyzické průpravy apod.  
Některá konkrétní doporučení pro zvyšování fyzické zdatnosti, posilování imunitního 
systému, význam pro psychické zdraví. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

005834 - ANAL 039271 

FISHMAN, Clifford S. 

Defense Witness As "Accomplice" : Should the Trial Judge Give a "Care and 
Caution" Instruction ? [Svědek obhajoby jako "spolupachatel". Má soudce vydávat 
instrukce o "opatrnosti a obezřetnosti" ?].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 96, 2005, č. 1, s. 1 - 24, lit. 97.  

 Případy, kdy je spolupachatel povolán jako svědek. Případy, kdy přivolaný svědek po 
dohodě se státním žalobcem přizná, že byl při spáchání trestného činu partnerem 
obžalovaného. V tomto případě soudce doporučí porotě, aby výpověď tohoto svědka 
posuzovala "s obezřetností". Nebezpečí a rizika tohoto postupu. Kasuistika. Závěr. 
USA - eng: PA: jv/2006 
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005836 - ANAL 040250 

HOLUB, Adam 

Eugenika a právo - krátké zamyšlení.  

In: Právník. - 145, 2006, č. 10, s. 1113 - 1124, lit.  

 Příspěvek k právním otázkám v oblasti produktů a výsledků genetického inženýrství. 
Soudobé nedostatky a některé zákonné úpravy v EU. Úrovně právních diskusí ke 
genetickým praktikám. K právním úpravám a odlišnostem ve způsobech regulace 
biotechnologií v ČR a EU. Zatím nedostatečná judikatura i odborněteoretická 
propracovanost stavu a vývoje. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005793 - ANAL 039270 

KELKER, Brigitte 

Die Rolle der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren : Objektives Organ der 
Rechtspflege oder doch "parteiischer" Anwalt des Staates ? [Role státního 
zastupitelství v trestním řízení. Objektivní orgán soudní pravomoci nebo "partajní" 
zástupce státu ?].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 118, 2006, č. 2, s. 389 - 426, 
lit. 131.  

 Utváření role státního zástupce v německém trestním řízení. Zákonné předpoklady 
objektivní role státního zástupce. Objektivita a její mezery. Reforma trestního řádu. 
Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005812 - ANAL 039901 

KRÁL, Vladimír 

Co přináší nový zákon o střetu zájmů? 

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 9, s. 278 - 280.  

 Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, dopadá výčtem povinností  na podstatně širší 
okruh osob, přenáší řízení o porušení těchto povinností do oblasti správního 
soudnictví a podrobně vymezuje sankce za porušení povinností jak veřejnými 
funkcionáři, tak i dalšími fyzickými osobami. Zahrnutí soudců a státních zástupců do 
okruhu dotčených osob. Kontrola nad plněním zákona, ochrana osobních údajů v 
čestných prohlášeních. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005791 - ANAL 039887 

KRAŠENINNIKOV, Pavel' 

Čerez amnistii - k liberalizacii ugolovnoj politiki [Přes amnestii k liberalizaci trestní 
politiky].  

In: Prestuplenije i nakazanije. - 2006, č. 6, s. 64 - 66.  

 Amnestie, její podstata, účel a právní zakotvení v ruské ústavě. Vztah amnestie a 
trestní politiky. Amnestie vyhlášená 19. dubna 2006, její rozsah, praktické provedení, 
účinnost. 

RUS - rus: PA: bh/2006 

 

005792 - ANAL 039269 

LÖFFELMANN, Markus 

Die Übertragbarkeit der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts zur akustischen 
Wohnraumüberwachung auf die Telekommunikationsüberwachung und andere 
verdeckte Ermittlungsmassnahmen [Přenosnost judikatury Spolkového ústavního 
soudu k akustickému sledování obytných prostor na telekomunikační sledování a jiné 
prostředky skrytého vyšetřování].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 118, 2006, č. 2, s. 358 - 388, 
lit. 156.  

 Podstata problému. Dogmatika prostředků skrytého vyšetřování. Podmínka nařízení a 
zajištění postupu. Ochrana nositelů profesního tajemství. Získání informace a použití 
informace, normativní distance. Závěrečné poznámky. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005780 - ANAL 039876 

MLSNA, Petr 

Vyplácení příspěvků politickým stranám : Procesní řešení po vzoru SRN 

In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 9, s. 6 - 8.  

 Problém definování politické strany - formální a materiální. Funkce politických stran, 
jejich financování, zákaz strany, resp. její rozpuštění. Právní úprava této problematiky 
v ČR a v Německu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005829 - ANAL 040245 

MOSSER, Christian 

Rakousko: Systém bezplatné právní pomoci v Rakousku a zvláštní úloha advokátů.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 9, s. 65 - 69.  

 Obecný přehled systému právní pomoci v Rakousku, jeho historický vývoj a stávající 
systém právní pomoci v občanskoprávním a trestním řízení. Výjimka pomoci při  
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odvolání v trestních věcech ve správním řízení. Úloha Rakouské advokátní komory. K 
právní pomoci v EU (tzv. Zelená kniha o právní pomoci v občanských věcech z r. 
2000 a Směrnice Rady 2003/8/ES k podpoře právní pomoci v přeshraničních 
sporech).  

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005810 - ANAL 039899 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K posouzení jednání pachatele jako jednání zvlášť nebezpečného recidivisty.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 9, s. 273 - 277.  

 Směřuje-li jednání pachatele, který byl přistižen při páchání majetkové trestné 
činnosti, k tomu, aby si odcizené věci uchoval a z místa přistižení uprchl i za cenu 
použití náhodně nalezené zbraně, není vyloučeno posoudit takové jednání jako pokus 
trestného činu ublížení na zdraví a následně kvalifikovat jeho jednání jako jednání 
zvlášť nebezpečného recidivisty, i když byl v minulosti odsouzen "jen" pro trestný čin 
krádeže. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005807 - ANAL 039896 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Per aspera ad astra při nové právní úpravě mezinárodní justiční spolupráce v trestních 
věcech.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 9, s. 253 - 259.  

 Zásadní změny v právní úpravě postupů justičních orgánů ČR kvůli vstupu 
mezinárodních smluvních dokumentů Rady Evropy a EU v platnost v ČR a potřebě 
splnění závazků ČR implementovat v oblasti justiční spolupráce do vnitrostátní 
legislativy právní normy EU jiné než smluvní povahy. Potřeba komplexní právní 
úpravy. Koncepce samostatného zákona o mezinárodní justiční spolupráci v trestních 
věcech a věcná řešení, která by měl tento zákon přinést: právní pomoc, vydávání 
osob, předávání osob na základě evropského zatykače, předávání trestního řízení, 
uznávání a výkon rozhodnutí ve vztahu k cizině apod. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005756 - ANAL 039268 

PAEFFGEN, Hans-Ullrich 

Haus ohne Hüter ? [Dům bez strážce ?] 

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 118, 2006, č. 2, s. 275 - 357, 
lit. 257.  

 Ochrana základních lidských práv občanů v zemích EU. Autor vychází ze Základní 
listiny lidských práv a svobod a z návrhu Evropské ústavy. Činnost Evropského  
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společenství pro lidská práva, Evropského soudního dvora a dalších organizací 
Evropské unie. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005816 - ANAL 039762 

PIKNA, Bohumil 

K pojmu "bezpečnostní informace" v právu a praxi Evropské unie.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 3, s. 211 - 225.  

 Pojem "bezpečnostní informace". Unijní pojetí bezpečnosti informace. Zpracování 
informací a poznatků Europolem. Dělení bezpečnostní informace na: zpravodajské 
poznatky, operativní informace, kriminalisticky podložené informace a tzv. 
inteligence. Zvláštní předpisy k výměně informací. Zpravodajské poznatky. 
Typologie bezpečnostních informací. Princip dostupnosti informací. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005813 - ANAL 039902 

RŮŽIČKA, Miroslav 

Výkladová stanoviska : [Část] 8.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 9, s. 280 - 284.  

 Vybraná výkladová stanoviska týkající se aplikace zákona o státním zastupitelství: 
problematika výkonu dohledu nad činností státního zastupitelství ve stádiu po podání 
obžaloby, rozsah oprávnění nejvyššího státního zástupce podle par. 12 odst. 3St Zast, 
problematika výkladu par. 12a odst. 2 a odst. 4 StZast ve spojení s par. 30 odst. 1 TrŘ 
v případě, kdy vedoucí státní zástupce vystupoval v téže věci v minulosti jako obhájce 
obviněného. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005811 - ANAL 039900 

SPOLKOVÝ ÚSTAVNÍ SOUD (SRN) 

Neplatnost zmocnění k sestřelení letadel v zákoně o vzdušné obraně.  

In: Trestněprávní revue . - 5, 2006, č. 9, s. 277 - 278.  

 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu z 15. 2. 2006, že ustanovení zákona o 
vzdušné obraně zmocňující bojové síly k sestřelení letadel nasazených jako zbraň 
proti lidským životům je neslučitelné s ústavou a neplatné. Toto ustanovení zákona je 
zároveň neslučitelné se základním právem na život a ústavně garantovanou zárukou 
lidské důstojnosti, pokud by použitím zbraní byli zasaženi na činu nezúčastněné 
osoby nacházející se na palubě letadla. Úvahy, z nichž toto rozhodnutí vychází. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005838 - ANAL 040252 

BÍLKOVÁ, Veronika 

Zamyšlení nad studií Obyčejové mezinárodní humanitární právo.  

In: Právník. - 145, 2006, č. 10, s. 1205 - 1229, lit.  

 Komentář k vydání očekávané studie Obyčejové mezinárodní humanitární právo 
(Customary International Humanitarian Law), vydanou MVČK u nakladatelství 
univerzity v Cambridge. Uvedená studie (v rozsahu 5 000 stran) formuluje přes 150 
obyčejových pravidel platných za ozbrojených konfliktů (mezinárodních i 
vnitrostátních). Struktura a cíle studie, přehled obsahu. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005848 - ANAL 039911 

DOBEŠ, Petr 

Technické prostředky ochrany autorských práv z pohledu mezinárodního, evropského 
a českého práva po zásadní novele autorského zákona : 2. část.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 18, s. 661 - 668.  

 Evropské úprava ochrany autorských práv technickými prostředky - technická 
opatření, jejich druhy, účinnost. Definice tzv. prostředku sloužícího k obcházení. 
Zakázaná jednání. Odpovědnost a sankce. Úprava vztahu mezi technickou ochranou a 
legálními jednáními. Úprava této problematiky v ČR v novele zákona provedené 
zákonem č. 216/2006 Sb. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005847 - ANAL 039910 

HANUŠ, Libor 

Ústavněprávní vady důkazního procesu z pohledu judikatury Ústavního soudu.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 18, s. 647 - 653.  

 Rámcová analýza ústavně souladné realizace důkazního procesu před obecnými 
soudy z pohledu judikatury Ústavního soudu ČR. Analýza prostoru ingerence 
Ústavního soudu do rozhodovací činnosti soudů obecných ve vztahu k realizaci 
důkazního procesu. Ústavněprávně relevantní vady důkazního procesu. Odlišná 
ingerence v části nejnovější judikatury Ústavního soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005861 - ANAL 039924 

HRABÁK, Jan 

Reklamní právo po novele.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 9, s. 35 - 42.  
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 Úprava reklamy v ČR je soukromoprávní (např. autorský zákon), veřejnoprávní 
(zákon o regulaci reklamy, trestní zákon) a samoregulační (např. etický kodex 
reklamy). Základní veřejnoprávní normy upravující reklamní prostředí. Evropský 
rámec regulace reklamy. Reklama na tabákové výrobky, na humánní a veterinární 
léčiva, na potraviny a potravinové doplňky. Nové znění právní úpravy podle novely 
zákona - zvláštní nabídka, změny regulace reklamy. Dozor nad dodržováním zákona o 
regulaci reklamy. Sankce za nedodržování zákona.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005846 - ANAL 039909 

HRDLIČKOVÁ, Ivana 

Odpovědnost soudce v České republice. 

In: Soudce. - 8, 2006, č. 9, s. 7 - 9.  

 Výsadní postavení soudce sebou nese i nejvyšší možnou osobní a morální 
odpovědnost. Základní principy chování soudce: nezávislost, nestrannost, 
bezúhonnost, důstojnost, rovnost, odbornost. Právní odpovědnost soudce trestní, 
civilní, kárná. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005862 - ANAL 039925 

JOUZA, Ladislav 

Nový zákoník práce : 3. část.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 9, příl s. 1 - 17.  

 Dokončení z předchozích čísel. Pracovní doba a doba odpočinku. Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci. Překážky v práci. Dovolená na zotavenou. Průměrný 
výdělek. Kontrola dodržování nového zákoníku práce. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005878 - ANAL 039938 

KLAPAL, Vít 

Zadržení osoby podezřelé : Vybrané problémy.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 9, s. 19 - 24.  

 Pokr. z předchozího čísla. Účast obhájce zadrženého na úkonech trestního řízení. 
Osobní prohlídka zadrženého. Ostraha zadrženého podezřelého a jeho eskorta, použití 
donucovacích prostředků. Zákonné podmínky omezení osobní svobody podezřelého 
zadrženého. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005875 - ANAL 039935 

KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan 

Revoluce v úpravě trestné činnosti v dopravě? 

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 9, s. 3 - 4.  

 Kritické hodnocení některých ustanovení novely trestního zákona (zákon č. 411/2005 
Sb.), které kriminalizují jednání předtím trestněprávní odpovědnost nezakládající 
(řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, ohrožení bezpečnosti vlivem 
užití návykové látky). Identické ekvivalenty těchto trestných činů v přestupkovém 
zákoně. Nevyřešený vztah těchto ustanovení trestního zákona k jiným účastníkům 
silniční dopravy (cyklisté, chodci). 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005849 - ANAL 039912 

MATES, Pavel 

Reformatio in peius ve správním řízení.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 18, s. 671 - 673.  

 Zásada zakazující změnu rozhodnutí v neprospěch odvolatele se v oblasti správního 
práva prosazovala vždy s řadou výjimek a omezení. Jednoznačně byl zákaz reformatio 
in peius pouze v zákoně o přestupcích. Změnu přinesl až par. 90 odst. 3 Správního 
řádu (zák. č. 500/2004 Sb.), podle něhož není možno v rámci odvolání napadené 
rozhodnutí změnit v neprospěch odvolatele, ale v dodatku je tato jednoznačnost 
komplikována. Výklad uplatnění zákazu reformatio in peius ve správním trestání, 
rozhodování veřejné správy apod. Podmínky změny rozhodnutí k neprospěch 
odvolatele. Možnosti správního uvážení. 

CZ - cze: PA: bhú2006 

 

005845 - ANAL 039908 

MAXIMOVÁ, Jarmila 

Prieťahy v konaní a disciplinárna zodpovednosť sudcov : Úvaha nad možnými 
dopadmi slovenskej legislatívnej úpravy.  

In: Soudce. - 8, 2006, č. 9, s. 9 - 13.  

 Aplikací ustanovení zákona o soudcích a přísedících (č. 385/2000 Z.z.) může dojít k 
zásahu do některých základních práv a svobod zaručených Ústavou SR a Evropskou 
úmluvou o ochraně lidských práv a svobod. Zásah do práv na ochranu majetku. 
Diskriminace. Porušení principu nezávislosti soudnictví nepřímým nátlakem na 
svobodu rozhodování soudců. 

CZ - sla: PA: bh/2006 
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005886 - ANAL 039945 

NOVOTNÝ, Oto 

Je naše trestní právo v krizi? 

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 7 - 8, s. 28 - 30, 2 tab.  

 Podstatné změny koncepce trestního práva procesního a trestního řízení. Oficiální 
model českého trestního procesu a současná praxe na příkladu institutu odklonu. 
Statistiky uplatňování odklonů. Návrhy řešení de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005877 - ANAL 039937 

SOUKUP, Pavel 

Poškozený a jeho postavení v trestním řízení obecně a s přihlédnutím k řízením ve 
věcech podvodných jednání. 

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 9, s. 11 - 19.  

 Vysvětlení rozdílu mezi pojmy poškozený a oběť trestného činu. Práva poškozeného 
v trestním řízení, nejvýznamnější úkony poškozeného v trestním řízení a některé 
problematické prvky právní úpravy této problematiky. Příklady judikatury Nejvyššího 
soudu ČR a Ústavního soudu ČR, které se týkají postavení poškozeného v trestním 
řízení soudním. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005876 - ANAL 039937 

TERYNGEL, Jiří - ŘÍHA, Michal 

K některým aspektům trestné součinnosti u podvodu a úvěrového podvodu 

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

 Definování trestné součinnosti a její formy (účastenství, spolupachatelství), problémy 
terminologie. Praktická aplikace trestního zákona - demonstrativní výčet nedostatků v 
konkrétní kauze. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005885 - ANAL 039944 

TICHÝ, Lukáš 

Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 7 - 8, s. 19 - 28.  

 Nejasnosti mezi trestněprávní teorií a rozhodováním soudů v případech trestného 
činu vraždy novorozence matku (par. 220 TrZ). Historický vývoj problematiky. 
Výklad paragrafu 220 TrZ a dalších ustanovení trestního zákona vztahujících se k 
trestnému činu vraždy novorozence matkou. Skutková podstata tohoto trestného činu. 
Právní úprava v zahraničí. CZ - cze: PA: bh/2006 



 27

005884 - ANAL 039943 

VANÍČEK, David 

Trestní sankce ukládané právnickým osobám.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 7 - 8, s. 12 - 19.  

 Rostoucí úloha právnických osob v životě společnosti a význam problematiky jejich 
trestání v rámci správního či trestního řízení. Rostoucí význam trestního práva při 
regulaci jednání právnických osob, připuštění trestní odpovědnosti právnické osoby. 
Efektivita trestání právnických osob. Systematika právních následků - tresty a 
ochranná opatření. Přiblížení některých sankcí (dohled nad právnickou osobou, 
zveřejnění rozsudku a jiné stigmatizující sankce, pokuta, odvolání člena orgánu 
právnické osoby). 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005837 - ANAL 040251 

VINGER, Radek 

Teoretické otázky žalob wrongful life a pohled recentní zahraniční judikatury.  

In: Právník. - 145, 2006, č. 10, s. 1125 - 1159. 1 tab., lit.  

 Právní problematika ochrany lidského života a zdraví v demokratickém právním 
státě. K překladu anglického wrongful life v odborné literatuře. V ČR nebyly 
zaznamenány žaloby, ČLK řešila jen stížnosti pacientů ohledně prenatální diagnostiky 
a nevyskytl se případ stížnosti od handicapovaného dítěte. K případům žalob 
podávaných rodiči nebo postiženým dítětem. Kauzy z USA, V. Británie, Austrálie, 
Kanady, Izraele, Francie aj. evropských států. Související teoretické problémy, 
legislativa a soudní rozhodování. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005981 - ANAL 039970 

CHMELÍK, Milan - JUDr. Ing. - CHMELÍK, Milan - JUDr. 

Stížnosti a správní orgány.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 19, s. 709 - 712.  

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, završuje reformu českého správního řízení. Nově 
upravuje i problematiku stížností (par. 175). Vyřizování stížností v minulosti (vládní 
vyhláška č. 150/1958 Ú.l.) a nová úprava. Změna procesního institutu stížností. Řízení 
o stížnosti podle nového správního řádu. Anonymní stížnosti a jejich vyřizování. 
Vedení evidence stížností. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005963 - ANAL 040271 

GRAY, Garry C. 

The Regulation of Corporate Violations [Regulace a postihy za porušování zákona 
právnickými osobami].  

In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 5, s. 875 - 892, 1 obr., lit. 70.  

 Dva teoretické modely a jejich řešení problematiky odpovědnosti společností aj. 
právnických osob za škody (zejména na zdraví zaměstnanců) v důsledku 
nedodržování zákonů a norem (bezpečnosti práce a ochrany zdraví). Praxe uhýbání 
před osobní odpovědností a zastírání nedostatků. Postavení a úkoly organizací. 
Diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005944 - ANAL 040417 

HOLUŠOVÁ, Barbora 

Právní úprava ochrany před domácím násilím.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 10, příloha.  

 Pojem domácí násilí (DN). Nová zákonná úprava, která bude účinná od 1.1.2007, se 
zaměřuje na samotnou příčinu DN a prioritně na ochranu ohrožené osoby. Tři stěžejní 
pilíře zákona o DN. Opatření definovaná v zákoně (vykázání či předběžné opatření). 
Intervenční centra. Úskalí nové právní normy. Srovnání problematiky DN v jiných 
evropských státech. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005890 - ANAL 039949 

KLAPAL, Vít 

Zadržení osoby podezřelé : Vybrané problémy.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 7 - 8, s. 43 - 51.  

 Vysvětlení pojmu podezřelý a zákonné podmínky jeho zadržení podle trestního řádu. 
Důvody vazby pro účely zadržení a praxe policejních orgánů. Osoby, které nelze 
zadržet nebo je zadržet jen za splnění podmínek nad rámec podmínek stanovených v 
par. 76 odst. 1 trestního řádu. Protokolace zadržení. Pokr. v č. 9. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005920 - ANAL 040260 

KOLMAN, Petr 

Problematika stížností v novém správním řádu. 

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 10, s. 3 - 6, lit.  

 Rozlišení podle správního práva procesního na stížnosti, na oznámení a na podněty 
občanů. Vymezení stížnosti a právní úprava stížností podle par. 175 nového správního  
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řádu. Stížnosti proti závadnému chování nebo postupu správního úřadu. Podávání, 
vyřizování a formy stížností. Lhůty a vyrozumění, právní situace. Anonymní stížnosti. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005889 - ANAL 039948 

LINHARTOVÁ, Karolina 

Právní rámec proti obchodování s lidmi.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 7 - 8, s. 41 - 43, lit. 11.  

 Obchodování s lidmi je po obchodu se zbraněmi a drogami nejlukrativnější aktivitou 
organizované kriminality a je také nejméně z těchto "oborů" trestáno. Oběti obchodu, 
neschopnost úřadů oběti rozpoznat. Mezinárodní dokumenty o obchodu s lidmi 
(palermský protokol ke Konvenci OSN proti mezinárodnímu zločinu). Nutnost 
implementace mezinárodních norem do národních legislativ. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005888 - ANAL 039947 

MAREŠOVÁ, Alena 

Sonda do problematiky osob v ČR poprvé trestně stíhaných, poprvé trestaných a 
poprvé vězněných.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 7 - 8, s. 33 - 41, 2 grafy, 5 tab.  

 Výzkum prvotrestaných a prvovězněných pachatelů trestných činů a jeho účel. 
Základní pojmy, jejich vysvětlení a vymezení výzkumu. Počty osob a jejich dělení 
podle věku, typu trestné činnosti, pohlaví atd. Získané poznatky výzkumu a možnost 
jejich využití při zpracování postupů proti kriminalitě a v prevenci kriminality. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005911 - ANAL 040259 

NEDBALOVÁ, Veronika - ČECH, Ondřej 

Jednání právnických osob v občanském soudním řízení a jejich zastoupení.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 10, s. 28 – 40 (příloha).  

 Obecně k jednání právnických osob v soudním řízení a oprávnění jednat. Základní 
principy a přehled oprávněných osob. Zastoupení v soudním řízení zmocněncem na 
základě plné moci. Článek byl vypracován jako příloha tohoto čísla ve spolupráci s 
advokátní kanceláří Procházka Randl Kubr. 

CZ - cze: PA: bv/2006 
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005897 - ANAL 039775 

PAČAIOVÁ, Hana 

Integrovaný prístup pri hodnotení prepravy nebezpečných látok na cestách. 

In: Spektrum. - 6, 2006, č. 1, s. 5 - 6, 2 obr., lit. 2.  

 Přeprava nebezpečných látek podle Dohody ADR (Application of Dangerous 
Substances Transport) je daná vyhláškou MZV č. 64/1987 Zb. V současnosti vychází 
nová upravená dohoda ADR 2005, od 1.1.2005. Změny v této nové dohodě. Systém 
posuzování logistických služeb. Možnosti aplikování SQAS (Safety and Quality 
Assessment System). Postup hodnocení. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2006 

 

005993 - ANAL 039974 

PASSER, Jan M. 

Evropské právo v judikatuře správních soudů.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 6, s. 3 - 7.  

 Správní soudnictví je oblastí se zřejmým nárůstem evropských věcí a vliv evropského 
práva ve správním soudnictví přesahuje případy přímé aplikace. Výčet jednotlivých 
případů, které se evropského práva dotýkaly a obecné závěry z těchto případů (životní 
prostředí, azyl, důchodové zabezpečení, celní přestupky, přístup k informacím). 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005980 - ANAL 039969 

ŠALOMOUN, Michal 

Právní regulace nakládání s citlivými údaji.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 19, s. 697 - 705, 1 tab.  

 Osobní údaje jsou informace, které se vztahují k určité nebo určitelné osobě. Podle 
české i mezinárodní regulace lze osobní údaje rozdělit na citlivé a ostatní. Právní 
regulace nakládání s citlivými osobními údaji je přísnější, než právní regulace 
nakládání s ostatními osobními údaji. Vymezení jednotlivých typů citlivých údajů a 
specifičnost právní regulace nakládání s nimi. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005986 - ANAL 040277 

UHL, Pavel 

Nešvary české azylové politiky.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 10, s. 26 - 31.  

 Rostoucí význam práva na azyl v moderních státech a vývoj tohoto práva v ČR. 
Změny po r. 1989. Azylová problematika je podle autora mimo pozornost praktického 
práva a v praxi je ošetřována především nevládními organizacemi.  
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005938 - ANAL 040411 

VÍT, Ondřej 

Nový zákon o veřejných zakázkách: Finanční limity a druhy zadávacího řízení.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 41, s. 10, 23 - 25, 5 obr.  

 Novinky týkající se finančních limitů pro jednotlivé zadavatele veřejných zakázek. 
Stručný přehled o jednotlivých typech zadávacích řízení. Definice veřejné zakázky a 
finančního limitu. Druhy řízení: Otevřené, užší, jednací řízení s uveřejněním, jednací 
řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005969 - ANAL 039959 

VONDRUŠKA, František 

Znovu k některým otázkám výkonu zajištění majetku podle zákona č. 279/2003 Sb : 
Pokr. z čísla 7 - 8/2006.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 9, s. 16 - 18.  

 Důsledky zajištění nemovitosti a záznam takového omezení v příslušném registru. 
Pověřování příslušného subjektu (např. soudního exekutora) správou zajištěného 
majetku. Náležitosti předání majetku do správy příslušnému subjektu (dokumentace, 
ocenění majetku apod.). 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

005822 - ANAL 039768 

ČERNÝ, Pavel - GOETZ, Michal 

Manuál obranné střelby : 16.část.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 10, s. 75, 4 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Střelba v různých pozicích. Výcvik střelby v kleku: V 
přímém kleku, stranovém kleku, v kleku s úkrokem. Nejčastější chyby při výcviku. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005821 - ANAL 039767 

FENCL, Jiří 

Odstřelovačky RPA Rangemaster.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 10, s. 38, 3 obr.  
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Charakteristika a popis odstřelovacích pušek RPA Rangemaster.Náboje 
odstřelovaček. Způsob montáže násuvné ramenní opěry. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005823 - ANAL 039769 

FENCL, Jiří 

Moderní bojové brokovnice.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 10, s. 87 - 97.  

 Charakteristika brokovnic. Konstrukce zbraně. Ráže. Výhody anevýhody brokovnice. 
Hlavní typy bojových brokovnic a jejichtechnicko - taktická data: Winchester 
Defender 1300, Remington model870, Mossberg model 500, Berreta RS 200, RS 
202P, M1, M2 a M3P,Ithaca 37, Military & Police FN, Tactical Police, Fabarm 
SDASS,Banelli M3 Super 90, M4 Super 90, CAWS atd. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005940 - ANAL 040413 

HRADECKÝ, Martin 

Nindžové - tajemní japonští válečníci. Japonskem po jejich stopách.  

In: Zbraně a náboje. - 8, 2006, č. 11, s. 82 - 85, 14 obr.  

 Historie a vznik umění špionáže. Nindžovský výcvik. Výstroj a výzbroj nindžů. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005820 - ANAL 039766 

KLOZÍK, Pavel 

CZ 75 SP-01 Shadow.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 10, s. 10 - 11, 4 obr.  

 Charakteristika a popis pistole CZ 75 SP-01 Shadow. Technicko-taktická data pistole 
Shadow. Testy pistole. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005828 - ANAL 039774 

TŮMA, Petr 

Moderní samonabíjecí pistole Glock.  

In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 9, s. 36 - 39, 11 obr.  

 Vývoj pistole Glock. Vlastnosti pistole. Schéma vnitřního uspořádání pistole. 
Základní technické údaje pistole Glock 19. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005819 - ANAL 039765 

VISINGR, Lukáš 

Zbraně vojáků budoucnosti.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 10, s. 4 - 5, 4 obr.  

 Zbraně využívající chemickou energii a vystřelující pevné projektily. Zbraně vojáků 
Land Warrior, Objective Force Warrior a Future Warrior. Principy budoucích zbraní. 
Vývoj munice. Útočná puška XM8 OICW na bázi německé zbraně H & G 36. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

005950 - ANAL 040423 

BÁRTA, Jiří 

GIS Krajského úřadu Jihočeského kraje - obecný úvod.  

In: Egovernment. - 2006, č. 3, s. 32 - 33, 2 obr.  

ČR (JIHOČESKÝ KRAJ)  Geografický informační systém (GIS) představuje  
významnou součást digitálních informačních technologií. Jejich účelem je organické 
propojování geografických (polohových) informací s informacemi uloženými v 
relačních databázích. Technologie GIS. GIS Krajského úřadu a jeho složky: 
Systémová část, datová část, aplikační část a personální část. Využití GIS na KÚ 
Jihočeského kraje. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005951 - ANAL 040424 

BÁRTA, Jiří 

Praktické využití GIS Krajského úřadu Jihočeského kraje – výskyt ptačí chřipky.  

In: Egovernment. - 2006, č. 3, s. 34, 4 obr.  

ČR (JIHOČESKÝ KRAJ)  Praktické využití GIS KÚ Jihočeského kraje při výskytu  
ptačí chřipky - průběh, výsledky a závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005831 - ANAL 040247 

BRADBURY, Danny 

Microsoft's new window on security [Nové okno pro bezpečnost Microsoftu].  

In: Computers and Security. - 25, 2006, č. 6, s. 405 - 407.  

 Postup a problémy vývoje operačního systému Windows Vista, který má naplňovat 
bezpečnostní předpoklady po dobu životnosti. Předchozí vývoj vedoucí ke snížení  
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bezpečnosti, Windows 95. Integrované součásti Vista a jeho předpokládané základní 
funkce.  

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005956 - ANAL 040264 

GARRETT, Ronnie 

Part II: Pill pushers on the 'Net [Pokoutní obchodování s léky po internetové síti. 
Druhá část].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 9, s. 66 - 75.  

 Pokračování článku z předchozího čísla (z č. 8/2006, s. 72 až 81) o vzrůstajícím 
nelegálním obchodování s léčivy a drogami, především po internetové síti. Možnosti 
potírání těchto forem elektronického obchodování. Americké instituce a orgány 
zabývající se odhalováním a vyšetřováním nelegálního obchodu s farmaky. Využití 
internetu k informování a osvětě veřejnosti o nebezpečích takovýchto obchodů. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

005948 - ANAL 040421 

JIRKOVSKÝ, Michal 

Pravidla bezpečnosti elektronické komunikace.  

In: Egovernment. - 2006, č. 3, s. 6 - 7.  

 Bezpečnost elektronického podpisu a internetové bankovnictví. Jedná se o doslovný 
předpis pravidel, které byly vystaveny na webových stránkách Ministerstva 
informatiky. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005949 - ANAL 040422 

PINKAVA, Jaroslav 

Počítačová (ne) bezpečnost.  

In: Egovernment. - 2006, č. 3, s. 8 - 9.  

 Pojem počítač a počítačová bezpečnost. Evropa je méně postižena bezpečnostními 
průniky než USA. Příčiny. Informační technologie. Bezpečnostní rizika počítačů. 
Některé odkazy na související informace dostupné na internetu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005830 - ANAL 040246 

Security views [Bezpečnostní přehled].  

In: Computers and Security. - 25, 2006, č. 6, s. 395 - 404.  
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Aktuality v oblasti technologií bezpečnosti a ochrany prostředků výpočetní techniky. 
Mj. informace k novému viru Mdropper-H (často v souvislosti s phishingem), akcím 
úřadů, legislativy a bezpečnostních orgánů při potírání počítačové kriminality ve 
světě. Nárůst případů krádeží dat z databází (např. v USA vojenských veteránů nebo 
zdravotního pojištění). Opatření k ochraně osobních dat a bankovních kont. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005832 - ANAL 040248 

ZUO, Zhi-hong - ZHU, Qing-xin - ZHOU, Ming-tian 

Infection, imitation and a hierarchy of computer viruses [Napadání, napodobování a 
hierarchie u počítačových virů].  

In: Computers and Security. - 25, 2006, č. 6, s. 469 - 473.  

 K teorii počítačových virů, jejich definování a matematickému popisu. Schopnost 
počítačových virů pronikat do systémů a napodobovat činnost napadených 
počítačových programů. Matematické definice a třídění na 3 typy počítačových virů. 
Míra neurčitosti a neřešitelnosti. Výsledky práce s matematickým aparátem. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

005923 - ANAL 039798 

CHALUPA, Jiří 

Republika Slovinsko.  

In: 112. - 5, 2006, č. 9, s. 28, 2 obr.  

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

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005917 - ANAL 039793 

CIGÁNKOVÁ, Simona 

Modul na likvidaci následků hromadných neštěstí a mimořádných událostí.  

In: 112. - 5, 2006, č. 9, s. 18 - 19, 3 obr.  

 Během posledních deseti let došlo v ČR i ve světě k nárůstu mimořádných a 
krizových situací s hromadným postižením zdraví osob. Příprava na mimořádné 
události s hromadným postižením zdraví osob. Popis modulu. Výhody a nevýhody 
modulu. Organizace provozu modulu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005914 - ANAL 039790 

FRANCL, Roman 

Využití letecké techniky k hlídkové činnosti a k hašení lesních požárů.  

In: 112. - 5, 2006, č. 9, s. 8 - 9, 2 obr., 1 tab.  

 Systém letecké hasičské služby (LHS). Hlídkové lety a hašení lesních požárů 
leteckou technikou 2000 - 2005. Pracovní sektory LHS kategorie A, B, C. Do systému 
LHS jsou z valné části zapojeni soukromí letečtí provozovatelé. Hlídková činnost. 
Hašení lesních požárů. Letecké prostředky pro hašení lesních požárů. Zkušenosti z 
uplynulých let. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005912 - ANAL 039788 

Klimatické podmínky výrazně ovlivnily počet požárů v letních měsících 

In: 112. - 5, 2006, č. 9, s. 4, 3 obr., 1 tab.  

 Vysoké teploty a extrémní sucho, které v červenci 2005 sužovalo několik týdnů celé 
území ČR, se odrazily také ve zvýšeném nebezpečí vzniku požáru. Statistiky lesních 
požárů (1998 - 2005). Příčiny požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005909 - ANAL 039786 

MACH, Oldřich - SPILKA, Petr 

Informovanost obyvatel v regionu jaderné elektrárny.  

In: Spektrum. - 6, 2006, č. 1, s. 38 - 41, 6 obr.  

 Formy veřejné informovanosti obyvatel, ke zvýšení "akceptovatelnosti" na přijatelné 
úrovni. Informační centrum (IC). Občanská bezpečnostní komise (OBK). Nadace 
ČEZ, internetové stránky, zpravodaj Jaderné elektrárny Dukovany, kalendáře s 
příručkami pro ochranu obyvatelstva, nabídka školení, program virtuální elektrárna. 
Cvičení. Mezinárodní spolupráce. Účinnost předávání informací obyvatelstvu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005908 - ANAL 039785 

MATOUŠEK, Jiří 

Odborné znalosti v ochraně obyvatelstva a jejich místo ve veřejné informovanosti.  

In: Spektrum. - 6, 2006, č. 1, s. 35 - 38, lit. 4.  

 Analýza vývoje percepce ohrožení a jeho vliv na ochranu obyvatelstva a příprava k 
tomuto poslání. Vývoj percepce ohrožení a jeho vliv na ochranu obyvatelstva. Cílové 
skupiny pro odbornou přípravu k ochraně obyvatelstva. Výuka a výchova, prostředky 
a nástroje. Šíření odborných informací. Závěr.  CZ - cze: PA: ká/2006 
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005935 - ANAL 040408 

Metodické listy.  

In: Požiarnik. - 83, 2006, č. 8, příloha.  

 Metodické listy pro velitele dobrovolných hasičských jednotek. Pokračování z 
minulého čísla. Zdolávání požárů v průmyslových objektech: Charakteristika, 
nebezpečí a ochrana, činnost hasičů po příjezdu na místo zásahu. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

005924 - ANAL 039799 

PROCHÁZKOVÁ, Dana 

Řešení krizových situací specifického prostředí.  

In: 112. - 5, 2006, č. 9, s. 29.  

Akce: Řešení krizových situací ve specifickém prostředí [Konference]. Žilina (SR), 
28.06.2006-30.06.2006.  

 Ve dnech 28.-30.6.2006 se konala v Žilině ll. Mezinárodní konference na téma: 
"Řešení krizových situací ve specifickém prostředí". Poznatky z této konference 
ohledně krizového managementu, výzkumu, vzdělávání, krizových situací atd. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005910 - ANAL 039787 

SFERA - nový program pro analýzu rizika území.  

In: Spektrum. - 6, 2006, č. 1, s. 42, 1 obr.  

 Program SFERA je nový softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizika 
územních a objektových havarijních plánů. Popis a charakteristika programu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005922 - ANAL 039797 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Vzdělání v civilní ochraně na Slovensku. 

In: 112. - 5, 2006, č. 9, s. 26 - 27, 2 obr.  

 Právní dokumenty pro vzdělávání v civilní ochraně jsou zákon o civilní ochraně 
obyvatelstva a z něho vycházející vyhláška k zabezpečování přípravy na civilní 
ochranu. Ve smyslu obou dokumentů je rozhodující složkou v této činnosti stát, který 
je zřizovatelem Vzdělávacího a technického ústavu civilní ochrany a jeho odborných 
pracovišť, v nichž se provádí většina vzdělávacích aktivit v ochraně na úrovni státu. 
Legislativa. Struktura a organizace vzdělávací základny. Profil vzdělávacích kurzů. 
Systém řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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