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ALKOHOL, DROGY 
 
006176 - ANAL 040526 
BUŠOVÁ, Z. - KOVÁCSOVÁ, E. - OKRUHLICA, Ľ. 
Užívanie drog v rekreačnom prostredí.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 4, s. 231 - 242, 3 tab., lit. 14.  
 Užívání některých druhů drog především při masových akcích v rekreačním prostředí (v době 
víkendů, na dovolené, v době relaxace). Pojem "rekreační prostředí" podle Velkého 
sociologického slovníku. Prevalence užívání drog na vybraných hudebně-tanečních akcích a jeho 
porovnání s užíváním drog ve všeobecné populaci. Materiál, metody, výsledky, diskuse a závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2006 
 
006182 - ANAL 040529 
Cárky za drogovou prevenci.  
In: Týden. - 13, 2006, č. 47, s. 20, 4 obr.  
 Protidrogová prevence u studentů středních škol. Přednášky, besedy, scénky. Podle předpisů M5 
musí minimum protidrogové prevence splnit každá škola. Prev-centrum a jejich činnost. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006178 - ANAL 040528 
MENSCHIK, Tomáš - KREČ, Luboš 
Dvacetkrát větší Komorous.  
In: Týden. - 13, 2006, č. 47, s. 16 - 19, 11 obr.  
 Činnost protidrogové brigády. Statistika uživatelů drog (2002 - 2005). Masivní nárůst výroby 
pervitinu. Cena drog. Kasuistika závislého uživatele pervitinu. Dle autorů podal velitel 
Protidrogové centrály zkreslené výsledky své práce. Práce streetworkera. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
 
006177 - ANAL 040527 
NOVOTNÝ, Vladimír - KOLIBÁŠ, E. - OLOSOVÁ, Z. 
Okolnosti hospitalizácie u pacientov so závislosťou od alkoholu. In: Alkoholizmus a drogové 
závislosti. - 41, 2006, č. 4, s. 243 - 
252, 2 grafy, 3 tab., lit. 3.  
Bratislava, okr. SR  Problémy psychiatrické péče pacientů se závislostí na alkoholu. 
Činnost psychiatrického zařízení. Cíl práce, materiál, metodika, 
výsledky, diskuse a závěry. 
SLK - sla: PA: ká/2006 
 
006175 - ANAL 040525 
SHAHPESANDY, H. - PRISTÁŠOVÁ, J. - JANÍKOVÁ, Z. - MOJŽIŠOVÁ, R. - 
KASANICKÁ, V. - ŠUPALOVÁ, O. 
Alkoholizmus v starobe - následky a komplikácie.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 4, s. 215 - 229, 10 grafů, 1 tab., lit. 40.  
 Problematika alkoholismu ve stáří (osoby nad 65 let). Klinické projevy alkoholismu u seniorů a 
jeho možné důsledky na zdraví postižených. Míra mortality, demografické charakteristiky a 
porovnání se skupinou stejně starých seniorů nealkoholiků. Materiál, metodika, výsledky, 
diskuse a závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2006 
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006021 - ANAL 039999 
ŠVAŘILOVÁ, Olga - NEPUSTIL, Pavel - JARGUS, Marek - ZÁBRANSKÝ, Tomáš 
Drogové služby ve vězení.  
In: Zaostřeno na drogy. - 4, 2006, č. 4 (červenec - září), s. 1 - 8, 1 mp., lit. 20.  
 Úzká spojitost drog a kriminality. Možnosti aplikace léčebných programů do vězeňského 
prostředí. Situace uživatele drog po vstupu do vězení, programy orientované na abstinenci, 
následná péče, nedobrovolná, resp. soudně nařízená léčba, tzv. case management a jeho 
multidisciplinární týmy a drogové soudy. Strategie harm reduction ve věznicích - počátky, 
současný strav a harm reduction ve vězeňském systému ČR. Drogové služby ve vězení v ČR - 
přehled jejich rozvoje, adresář organizací poskytujících drogové služby, činnost sdružení Podané 
ruce. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006215 - ANAL 040646 
TROJÁČKOVÁ, Alena - ORLÍKOVÁ, Barbora - LEJČKOVÁ, Pavla 
Situace ve věcech drog v České republice v roce 2005 : Souhrn výroční 
zprávy.  
In: Zaostřeno na drogy. - 4, 2006, č. 5, s. 1 - 12, 6 tab., 4 mp, 5 grafů, lit. 20.  
 Hlavní trendy drogové situace v ČR v roce 2005. Organizační rámec protidrogové politiky. 
Prevence, léčba a harm reduction. Užívání drog a jeho důsledky - rozsah užívání drog v obecné 
populaci, problémové užívání drog, uživatelé drog v léčbě, drogová úmrtí, infekce spojená s 
užíváním drog. Trestněprávní data o drogách: drogové trestné činy, záchyty drog, cena drogy a 
její čistota. Přehled vybraných indikátorů o užívání drog v ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 
006003 - ANAL 039983 
BRODBECK, Dietmar 
Kreditkartenkriminalität - ein Aktionsfeld internationaler Tätergruppierung [Kriminalita spojená 
s kreditními kartami je akčním polem mezinárodních skupin pachatelů].  
In: MEPA. - 2006, č. 1, s. 37 - 41.  
 Mezinárodní gangy operující v oblasti kriminality s kreditními kartami a způsoby padělání 
kreditních karet. Odhalení padělatelského malajského gangu působícího v Německu. Struktura 
tohoto gangu a jeho hierarchie. Význam poznatků o činnosti malajského gangu pro potírání 
tohoto specifického druhu kriminality. 
AUT - ger: PA: bh/2006 
 
006112 - ANAL 039280 
FARRINGTON, David P. 
Comparing Football Hooligans and Violent Offenders : Childhood, Adolescent, Teenage and 
Adult Features [Porovnání fotbalových chuligánů a pachatelů násilné kriminality. Rozdílné rysy 
u dětí, dospívajících, mladistvých a dospělých].  
In: Monatsschrift für Kriminologie und  Strafrechtsreform. - 89, 2006, č. 3, s. 193 - 205, 5 tab., 
lit. 41.  
 Typické rysy fotbalového chuligánství u 4 věkových skupin: dětství (8-10), dospívání (12-14), 
teenageři (16-18), dospělí (32). 85 procent všech typických projevů fotbalového chuligánství  
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bylo porovnáno s projevy násilné kriminality. Výrazné rozdíly byly zjištěny jen u 12 procent. 
Závěrečné poznámky. 
BRD - eng: PA: jv/2006 
 
006040 - ANAL 040434 
JANDA, Martin 
Lákadlo pro podvodníky.  
In: 21. století. - 2006, č. 11, s. 76, 2 obr.  
 Problematika zneužívání a podvodů s bankovními kartami. Už v roce 1982 došlo v USA k 
prudkému nárůstu podvodů s kartami. Některé platební systémy vyvinuly ochranné systémy. 
Ochrana proti krádežím karet. Padělání karet. Výrazné zvýšení ochrany by měly přinést čipové 
karty s programovatelným mikroprocesorem. Speciální detekční systémy. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006001 - ANAL 039981 
KLEIN, Markus 
Kreditkartenkriminalität und "Phishing" [Kriminalita spojená s kreditními kartami a phishing].  
In: MEPA. - 2006, č. 1, s. 21 - 31, 8 obr.  
 Podvody s platebními kartami - krádeže, padělání. Škody a náklady na bezpečnostní opatření. 
Pachatelé této trestné činnosti a způsoby jejího provádění. Jiným nebezpečím pro vykrádání kont 
je tzv. phishing, tj. podvodné vylákání důvěrných informací a dat prostřednictvím falešných e-
mailů, SMS zpráv apod. Metody phishingu a jeho typické znaky. Některé příklady. 
AUT - ger: PA: bh/2006 
 
006083 - ANAL 040471 
KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 
Prevence začíná u projektu.  
In: Hlásí se policie. - 10, 2006, č. 5, s. 18, 1 obr.  
 Faktory, ovlivňující bezpečí majitele. Pohled na tuto problematiku poskytuje norma TS 14383-
3, která vznikla na půdě evropského výboru pro normalizaci (CEN). Zabývá se faktory  
ovlivňujícími bezpečnost objektů pro bydlení, tedy rodinných i bytových domů. tři objektivní 
kritéria, která existují v prevenci kriminality. Strategie prevence kriminality. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006114 - ANAL 039281 
LÖSEL, Friedrich - BLIESENER, Thomas 
Hooliganismus in Deutschland : Verbreitung, Ursachen und Prävention [Chuligánství v 
Německu. Rozšíření, příčiny a prevence].  
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 89, 2006, č. 3, s. 229 - 245, 2 obr., 1 
tab., lit. 104.  
 Úvod. Formy projevu, prevalence. Vývojové tendence. Motivy a příčiny. Typické rysy 
chuligánství. Rozdíly uvnitř chuligánských skupin. Prevence a kontrola. Posudek expertů. 
Perspektivy. 
BRD - ger: PA: jv/2006 
 
006002 - ANAL 039982 
METEŇKO, Jozef - METEŇKO, Martin 
Der Missbrauch von unbaren Zahlungsmitteln in der Slowakei [Zneužívání bezhotovostních 
platebních prostředků na Slovensku].  
In: MEPA. - 2006, č. 1, s. 32 - 33.  
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Internetové bankovnictví a dva základní typy podvodů založených na zneužití bezhotovostního 
platebního styku. 
AUT - ger: PA: bh/2006 
 
006007 - ANAL 039985 
MKRTCHYAN, Tigran 
Podvodům odzvoněno? : Evropský zatýkací rozkaz se vztahuje i na daňové delikty.  
In: Ekonom. - 50, 2006, č. 43, s. 48.  
 Účinná policejní a justiční spolupráce při stíhání přeshraniční kriminality by byla nemyslitelná 
bez institutu extradice. Přijetí eurozatykače pak znamená její kvalitativní posun. Problematika 
zásady oboustranné trestnosti některých trestných činů. Uplatnění eurozatykače v případě 
daňových, celních, devizových a jiných podobných podvodů. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006113 - ANAL 040485 
NOVÁK, Jaroslav 
Western Union - služba pro podvodníky? 
In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 4, s. 17 - 19.  
 Problematika kriminality, která má znaky počítačové (informační) kriminality páchané 
prostřednictvím internetu a legalizace výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz). 
Služba Western Union je službou, kterou její provozovatelé propagují jako nejrychlejší způsob 
zaslání a přijímání peněz po celém světě, přičemž transakce trvají pouze několik minut. Praxe 
odesílání peněz, poplatky a příjem těchto zaslaných peněz. Historie této společnosti. Nezákonné 
finanční operace této služby. Financování nelegálních činností. Systém převodu peněz hawala. 
Srovnání systému Western Union a systému hawala. Kasuistiky. Prošetřování trestních věcí. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006042 - ANAL 040436 
PŘIBYL, Tomáš 
Hackeři, banky a peníze : 3. díl.  
In: PC World Security. - 2006, č. 3, s. 18 - 19, 1 obr.  
 Pokračování z minulého čísla. Příběhy elektronických bankovních loupeží. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006014 - ANAL 039992 
REPÍK, Bohumil 
Lidská práva a závažné formy kriminality.  
In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 10, s. 285 - 293.  
 Některé formy kriminality operují na globální úrovni a hrozí zničit právní stát. Jsou výzvou pro 
tradiční trestní systémy, které se s nimi těžko vyrovnávají a o jejichž účinnosti se pochybuje. 
Evropská úmluva o lidských právech a judikatura Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) 
stanoví určité nepřekročitelné hranice (např. zákaz mučení), v nichž se musí pohybovat 
donucovací moc státu při stíhání i těch nejzávažnějších zločinů. Zároveň judikatura ESLP 
připouští určitá zvláštní opatření, omezení nebo modifikaci některých práv při postihu závažných 
zločinů nad míru jinak přípustnou u jiných trestných činů, ale stále ve vymezeném rámci. Rozbor 
těchto nepřekročitelných limitů a jednotlivých aspektů ochrany společnosti před závažnými 
formami kriminality. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
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006006 - ANAL 039984 
RYSKOVÁ, Světlana 
Nahlas o pojistných podvodech.  
In: Ekonom. - 50, 2006, č. 43, s. 89, 1 graf.  
 Situace v pojišťovnictví z hlediska pojistných podvodů. Zmezinárodnění tohoto druhu 
kriminality. Neochota pojišťoven informovat o pojistných podvodech policii. Výše škod. 
Statistické údaje o vyšetřování pojistných podvodů v grafu. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006089 - ANAL 040614 
RYSKOVÁ, Světlana 
Hořká vzpomínka na dovolenou.  
In: Ekonom. - 50, 2006, č. 44, s. 82 - 83.  
 Růst pojistných podvodů v oblasti zdravotního pojištění, které v posledních letech nabývají 
mezinárodních rozměrů. Využívání neznalosti zejména turistů během dovolených. Poradenské 
asistenční služby. Česká asociace pojišťoven proti podvodům, mezinárodní spolupráce.  
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006004 - ANAL 039276 
SCHANZENBACH, Max - YAEGER, Michael L. 
Prison Time, Fines, and Federal White-Collar Criminals : The Anatomy of a Racial Disparity 
[Doba odnětí svobody, peněžité tresty a pachatelé finanční kriminality. Anatomie rasové 
disparity].  
In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 96, 2006, č. 2, s. 757 - 794, 7 tab., lit. 89.  
 Rasa, pohlaví a sociální status pachatele. Vliv těchto faktorů na výši rozsudku v USA. Přehled 
výzkumu v posledních desetiletích. Kasuistika. Statistiky. Závěr. 
USA - eng: PA: jv/2006 
 
006010 - ANAL 039988 
ŠANTA, Ján 
Goodwill/Badwill.  
In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 10, s. 10 - 12.  
 V současnosti při vyšetřování závažné ekonomické vysoce sofistikované kriminality hraje 
zásadní roli znalecké dokazování z oboru ekonomiky a podnikání, financí, oceňování a 
hodnocení podniků, účetnictví. Vysvětlení pojmu goodwill (pověst podniku na veřejnosti, 
na trhu a u finančních institucí jako součást nehmotného majetku), jeho stanovení, účtování 
apod. Termín záporný goodwill = badwill.  
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006156 - ANAL 040523 
DRTILOVÁ, Jana 
Děti - zranitelné oběti a svědci trestných činů.  
In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 15, 2006, č. 3, s. 23 - 27, lit. 5.  
 Násilí uvnitř rodiny nebo ve školním kolektivu se týká všech zúčastněných, nejen oběti. 
Charakteristiky násilné osoby a oběti. Násilí a špatné zacházení. Sexuální zneužívání. 
Šikanování. Důsledky násilného chování pro dětskou oběť. Obecná diagnostická kritéria MKN 
10 pro akutní reakce na stres. Obecná diagnostická kritéria pro posttraumatickou stresovou 
poruchu podle MKN 10. Kasuistika BKB. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
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006139 - ANAL 040510 
MATOUŠKOVÁ, Ingrid 
Dimenze korupčního jednání policistů.  
In: Security magazín. - 13, 2006, č. 5, s. 56 - 57, lit. 4.  
 Problematika korupce v řadách policistů. Pojem korupce. Vymezení policejní korupce. Etický 
kodex policejní práce. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006129 - ANAL 040500 
NĚMEC, Jan 
Terorismus - hrozba současnosti.  
In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 4, s. 71, 1 obr.  
Rec. na : Terorismus v ČR [Monografie] / Miroslav Mareš. - Brno, 2005 
 Publikace Terorismus v ČR je rozčleněna do jedenácti kapitol. Rozbor jednotlivých kapitol 
zabývající se všemi druhy terorismu. Protiteroristická politika v ČR. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006127 - ANAL 040498 
Postřehy ze zahraničí.  
In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 4, s. 68.  
 Intranetové prezentace k tématu boje proti korupci. Legislativa a dokumenty k problematice 
korupce. Protikorupční aktivity. Spolupráce s mezinárodními institucemi. Zajímavosti, archiv, 
FAQ, odkazy a kontakty na www.let.aa/obp/korupce/index.htm. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006118 - ANAL 040489 
ZBOŘILOVÁ, Klára 
K problematice domácího násilí.  
In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 4, s. 34 - 37, lit. 5.  
 Problematika domácího násilí. Trestné činy při domácím násilí. 
Institut vykázání. Pojem domácí násilí. Psychologické charakteristiky 
ohrožených osob a násilných osob. Příběh domácího násilí. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 
006142 - ANAL 039283 
BUZUG, Thorsten M. - BONGARTZ, Jens 
Forensische Gesichtsrekonstruktion : Ein Überblick über forensische, anthropologische und 
chirurgische Fragestellungen [Soudní rekonstrukce obličeje. Přehled forenzních, 
antropologických a chirurgických otázek].  
In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 8 - 9, s. 502 - 505, obr. 1.  
Akce: 2nd International Conference on Reconstrucion of Soft Facial Parts [konference]. 
RheinAhrCampus Remagen (NĚMECKO), 2005.en.břez.   2.mezinárodní konference v 
RheinAhrCampus Remagen. 
Přehled hlavních témat: 1) Měření tloušťky měkkých částí, 2) Rekonstrukce pomocí počítače, 3) 
Zvláštní znamení obličeje a principy identifikace, 4) Nástroje k trojrozměrné identifikaci, 5)  
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Technické inovace, 6) Rekonstrukční chirurgie a chirurgické simulační systémy, 7) Zprávy o 
případech, 8) Srovnávací studie. 
BRD - ger: PA: jv/2006 
 
006110 - ANAL 040483 
KOLÁŘ, Pavel - KOTRLÝ, Marek - TOMÍČEK, Pavel - ZRCEK, František - ELIÁŠOVÁ, 
Hana - HLAVÁČEK, Jan - DANIŠ, Ivan 
Čtvrtá akademická konference ENFSI.  
In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 4, s. 3 - 5, 3 obr.  
Akce: Kriminalistické zkoumání stop [Konference]. Helsinky (FINSKO), 14.06.2006- 
16.06.2006.  
 Čtvrtá konference Evropské akademie forenzních věd (EAFS) konaná European Network of 
Forensic Science (ENFSI) probíhala ve dnech 14.-16.6.2006 v Helsinkách. Konference se 
zúčastnilo 752 odborníků z 53 zemí a zhruba stovka zástupců 28 vystavujících firem. Na 
konferenci zaznělo v celkem 15 sekcích a 18 workshopech 192 přednášek a bylo vystaveno na 
340 posterů. Výtahy z přednášek. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006032 - ANAL 040428 
KOUKAL, Milan 
Jak se hledá tvář pachatele i oběti? 
In: 21. století. - 2006, č. 11, s. 34 - 36, 13 obr.  
 Vědní obor kriminalistické techniky - portrétní identifikace, která je nejstarší identifikační 
metodou osob. Historie vzniku portrétní identifikace. Statické a dynamické znaky člověka. 
Úřední popis osoby. V současnosti se některé znaky uplatňují v biometrických metodách (tvar 
obličeje, ucha, vzhled oční duhovky...). V kriminalistické praxi vzniká identifikace zjišťování 
osoby, tzv. laický popis. Superprojekce u nalezených ostatků těla. Druhy metod a jejich popis 
(např. grafická metoda, plastická metoda, fotomontáž, metoda skládaného portrétu - 
IDENTIKIT). Moderní počítačové metody (PORIDOS, FACCETE). Antropologická metoda. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006128 - ANAL 040499 
MALÝ, Karel 
Nová publikace zkušených odborníků.  
In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 4, s. 70, 1 obr.  
Rec. na : Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi [Monografie] / Jiří Štefan. - 
Praha, 2005, Jan Mach. 
 Kniha je určena pro studenty medicíny a práva na vysokých školách, ale je vhodným doplňkem 
informací pro všechny policisty, kteří se v souvislosti se svou služební činností setkávají 
s případy nálezů těl zemřelých osob, případně se zraněními různého původu, ať již se jedná o 
nešťastné nehody, nebo o násilnou trestnou činnost. Jednotlivé statě jsou stručné a výstižné, ale 
především srozumitelně pojednávají o sférách činnosti soudního lékařství. Je zde skloubena 
problematika soudního lékařství a trestního práva, včetně dalších právních norem. Řeší se zde 
vztahy mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006238 - ANAL 039295 
SEIBT, Angelika 
Forensische Handschriftenuntersuchung als Wissenschaft [Soudní zkoumání rukopisů jako 
věda].  
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In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 10, s. 599 - 608, 2 obr., 10 tab., lit. 21.  
 Stručný přehled metod současné soudní grafologie. Podle názoru autorky prožívá dnes tento 
vědecký obor stagnaci. Empirické výzkumy v oboru srovnávací grafologie by byly velmi 
potřebné. 
BRD - ger: PA: jv/2006 
 
006141 - ANAL 039282 
SIGL, Karl-Michael - PRÜFER, Klaus - ZÖLLNER, Tanja 
Die Gesichtsweichteil-Rekonstruktion (GWR) : Die letzte Möglichkeit zur Identifizierung 
unbekannter Toter? [Rekonstrukce měkkých částí obličeje. Poslední možnost jak identifikovat 
neznámé mrtvé?].  
In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 8 - 9, s. 499 - 502.  
 Spolkový kriminální úřad (BKA) a jeho spolupráce s ostatními institucemi v Německu a v 
zahraničí. Finanční a ekonomické problémy. Přehled současné situace v Německu. Perspektivy. 
BRD - ger: PA: jv/2006 
 
006020 - ANAL 039998 
STRAUS, Jiří - VAVERA, František 
Genetický otisk osoby nelze zaměnit.  
In: Naše policie. - 13, 2006, č. 9 - 10, s. 3.  
 Rozvoj metod analýzy DNA v kriminalistické identifikaci osob. Tvorba genetických profilů 
DNA, jejich nezaměnitelnost a tvorba srovnávacích genetických databází. Jaderná a 
mitochondriální DNA. Citlivost analytických metod. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006122 - ANAL 040493 
STRAUS, Jiří - VAVERA, František 
Krátký exkurz do dějin kriminalistické metody - daktyloskopie.  
In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 4, s. 54 - 56, 2 obr., lit. 17.  
 Přehled o vzniku a vývoji daktyloskopie v průřezu posledních téměř sta let. Zakladatelé světové 
a české daktyloskopie. Československá daktyloskopická škola. Daktyloskopický identifikační 
systém AFIS 2000. Rapid Response Systém - ARS, který umožňuje útvarům cizinecké a 
pohraniční policie identifikaci migrantů bez účasti expertů v oboru daktyloskopie. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006075 - ANAL 040465 
TÉGL, Patrik 
Několik prezentovaných myšlenek a tezí.  
In: Hlásí se policie. - 10, 2006, č. 5, s. 7, 21, 4 obr.  
Akce: Pokroky v kriminalistice [Konference]. Praha (ČR), 20.09.2006- 21.09.2006.  
 Ve dnech 20.-21.9.2006 se uskutečnila mezinárodní konference s tématem "Pokroky v 
kriminalistice". Několik příspěvků z této konference: Laserová mikrodisekce - její role při 
znaleckém zkoumání biologických stop zajištěných v souvislosti s případem znásilnění, 
metodika nedestruktivní mikroanalýzy barevných vrstev a mikrostop, principy sběru digitálních 
stop, kriminalistické pokroky v právním řádu ČR, hodnocení daktyloskopických stop z hlediska 
jejich relativního stáří atd. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
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006076 - ANAL 040466 
TÉGL, Patrik - STRAUS, Jiří 
Co a jak? 
In: Hlásí se policie. - 10, 2006, č. 5, s. 6 - 7, 21, 10 obr., 1 tab. 
Akce: Pokroky v kriminalistice [Konference]. Praha (ČR), 20.09.2006- 21.09.2006.  
Praha, okr. ČR  Ve dnech 20.-21.9.2006 se konala na Policejní akademii ČR mezinárodní 
vědecká konference s tématem Pokroky v kriminalistice. Konference byla rozložena do pěti 
základních bloků: Obecně teoretické otázky kriminalistické vědy a praxe, aktuální otázky 
kriminalistických metod, aktuální otázky metodiky vyšetřování, identifikace osob a aktuální 
otázky forenzních věd. Rozhovor s profesorem Jiřím Strausem o nových vědecko-výzkumných 
metodách a poznatcích. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006245 - ANAL 039297 
WILLIAMS, Brenda A. - ROGERS, Tracy L. 
Evaluating the Accuracy and Precision of Cranial Morphological Traits for Sex Determination 
[Zhodnocení správnosti a přesnosti kraniálních morfologických rysů pro určení pohlaví].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 4, s. 729 - 735, 6 tab., lit. 20.  
 Určení pohlaví neznámé osoby z kosterních zůstatků lebky. Morfologická charakteristika 21 
typických rysů byla testována na 50 vzorcích. Metody, průběh testu, zhodnocení výsledků. 
Diskuze a závěr. 
USA - eng: PA: jv/2006 
 

PENOLOGIE, VĚZEŇSTVÍ 
 
006109 - ANAL 040482 
BAJCURA, Lubomír 
Norská inspirace.  
In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 34 - 36, 6 obr.  
 Vězeňská služba v Norsku. Celý soubor strukturálních změn v norském vězeňství je zahrnován 
pod jediný pojem "Import Model". Probační a mediační služba. Návštěva ve věznici Skien a 
Berg, školícího zařízení norského vězeňského a probačního personálu KRUS a domu na půl 
cesty Sandaker. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006104 - ANAL 040477 
BERÁNEK, Luboš 
Inovace programů zacházení.  
In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 14 - 15, 1 obr.  
 Realizace režimu pro odsouzené, jeho cíle, vzdělávání odsouzených, styk s vnějším světem, 
svoboda myšlení, svědomí a víry, informovanost - je výčet strategií zacházení, které vyplývají z 
Evropských vězeňských pravidel. Andragogický přístup k odsouzeným. Hlavní oblasti způsobu a 
obsahu vzdělání vězeňské služby. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006100 - ANAL 040473 
BURKIEWICZ, Bohuslav 
Pohled z Baku.  
In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 10, 1 obr.  
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Ázerbájdžán 
Reforma ázerbájdžánského vězeňského systému. Vězeňský personál. 
Vězeňství v Baku je považováno za sociální službu. Věnují značnou 
pozornost rozvoji personálu, jehož odborné a osobnostní kvality jsou 
považovány za základ. Srovnání vězeňství Ázerbájdžánu a ČR. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006101 - ANAL 040474 
MONTGOMERYOVÁ, Eva - HOSPODKA, Milan 
Specializovaná oddělení jsou výkladní skříní českého vězeňství.  
In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 8 - 10, 2 obr.  
 Rozhovor s ředitelem odboru výkonu vazby a trestu Generálního ředitelství VS ČR, plk. Mgr. 
Milanem Hospodkou. Program zacházení, které se aplikují ve vězeňských zařízeních v ČR. 
Rozdíly v programech zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody a ve vazbě. Spolupráce s 
neziskovými organizacemi. Veřejné mínění na tresty a vězně. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006103 - ANAL 040476 
PETRAS, Michal - BIEDERMANNOVÁ, Eva 
Klasifikace odsouzených a jejich zařazování do programů.  
In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 13.  
 Aplikace připravovaného nástroje hodnocení rizik a potřeb odsouzených - SARPO 1 a z toho 
vyplývající změna úhlu pohledu na diagnostikování odsouzených, jejich zařazování do typů 
věznic a vhodných programů přináší nové možnosti a přístupy v oblasti zacházení s 
odsouzenými. Pracovní pohled na tyto otázky. Tři základní druhy programu zacházení - 
minimální, standardní a individuální. Základní kritéria pro zařazování do programu zacházení. 
Akreditované programy pro skupinovou práci. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006102 - ANAL 040475 
PETRAS, Michal - HŮRKA, Jindřich 
Risk/NEEDs Assesment - Nový metodologický nástroj? 
In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 11 - 12, 3 obr.  
 Metodologické nástroje ve vězeňství. Česká penitenciární filozofie se chce zabývat způsoby, jak 
kategorizovat pachatele, zvýšit účinnost při predikci rizik, zlepšit zacházení s odsouzenými, 
zajistit vyšší bezpečnost veřejnosti, personálu, účinně spolupracovat s justičními službami atd. 
Generační příděly vzhledem k vývoji různých směrů hodnocení. Základní rizika a potřeby. 
Riziko újmy a riziko recidivy. Vyhodnocení motivace odsouzeného. Resocializační 
plán SARPO 1 - Souhrnná analýza Rizik a Potřeb Osob. Základní strukturu nástroje tvoří pět 
částí. SARPO 1 zahrnuje objektivní i subjektivní metody hodnocení. Riziko v pojetí nástroje 
SARPO1. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006105 - ANAL 040478 
VOŘECHOVSKÝ, Marek - KUTTNEROVÁ, Dagmar - JORDÁN, Květoslav 
Postřehy z cest.  
In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 16 - 19, 5 obr.  
 Poznatky o vězeňských systémech a praktických zkušenostech se zacházením s vězeňskými 
osobami ve Velké Británii, v Polsku a na Slovensku. Zacházení s kriminálně narušenou mládeží  
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v Anglii a Walesu. Reforma soudnictví ve Velké Británii. Charakteristika vězeňského zařízení v 
polském Jastrzebie-Zdrój a ve věznici v Dubnici nad Váhom na Slovensku. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006108 - ANAL 040481 
NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 
Spiritualita pomáhá.  
In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 33, 1 obr.  
 Pojem spiritualita a religiozita. Prvky spirituality. Praktické důsledky spirituality. Spiritualita a 
léčba návykových nemocí. Spiritualita lidí s návykovými nemocemi. 
CZ - cze: PA: ká/2006 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 
006212 - ANAL 040643 
BRENNEISEN, Hartmut - GARSCHKE, Ralph - PIEHLER, Herbert 
Bachelor-Studiengang für das private Sicherheitsmanagement : Im Fachbereich Polizei der 
FHVD Schleswig-Holstein [Bakalářský studijní program pro soukromý bezpečnostní 
management. Policejní obory na Vysoké odborné škole pro veřejnou správu a bezpečnostní 
služby ve Šlesvicku-Holštýnsku].  
In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 6, s. 204 - 205.  
 FHVD (Vysoká odborná škola pro veřejnou správu a bezpečnostní služby) ve Šlesvicku-
Holštýnsku připravuje v rámci svých studijních programů (bakalářského i magisterského) 
odborníky v oblasti bezpečnostního managementu a bezpečnostních služeb ve veřejné správě 
a v soukromém sektoru. Připravuje i odborníky pro policejní management. Koncepce studia, 
klíčové obory, doba studia a jeho organizace, obsah studia, studijní předpoklady. Výhled školy 
do budoucna. 
BRD - ger: PA: bh/2006 
 
006167 - ANAL 039286 
CARTER, Lycia - WILSON, Mark 
Measuring Professionalism of Police Officers [Jak měřit profesionalismus policistů].  
In: Police Chief. - 73, 2006, č. 8, s. 42 - 44, 1 tab., lit. 4.  
 Pojem profesionalismu v policejní práci. Co si policisté pod tímto slovem představují (jejich 
názory se často liší). V tomto případě použili autoři jako kritérium vzdělání policistů, tedy jejich 
připravenost. Korelace mezi vzděláním policisty a jeho služební výkonností je však podle jiných 
studií pouze jedním z možných způsobů měření policejního profesionalismu. Diskuse a závěr. 
USA - eng: PA: jv/2006 
 
006198 - ANAL 039289 
D'AMICO, Joseph 
Stopping Crime in Real Time [Zabránit zločinu v reálném čase].  
In: Police Chief. - 73, 2006, č. 9, s. 20 - 24, 4 obr.  
 Newyorská policie vyvinula nové informační centrum RTCC (Real Time Crime Center), které 
velmi usnadňuje potírání kriminality v New Yorku. Centrum shromažďuje všechna dostupná 
data pomocí nejmodernější techniky, poskytuje policistům a kriminalistům okamžité informace a 
značně šetří jejich čas. Stručný přehled činnosti a výsledků RTCC. USA - eng: PA: jv/2006 
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006209 - ANAL 039290 
Employee Disciplinary Matrix : A Search for Fairness in the Disciplinary Process [Směrnice pro 
disciplinární řízení. Hledání objektivního přístupu v disciplinárním procesu].  
In: Police Chief. - 73, 2006, č. 10, s. 132 - 140, lit. 4.  
 Disciplinární řízení a problém spravedlnosti, objektivity, regulérnosti. Podobnosti mezi 
disciplinárním a soudním řízením. Chyby při disciplinárním řízení a jejich následky pro policejní 
práci i morálku. 
USA - eng: PA: jv/2006 
 
006195 - ANAL 039288 
HORNE, Peter 
Policewomen : Their First Century and the New Era [Policistky. Jejich první století a nová éra]. 
In: Police Chief. - 73, 2006, č. 9, s. 56 - 61, lit. 29.  
 Ženy v americké policii. Stručný přehled od r.1908. Jejich přínos k policejní práci. Specifikum 
jejich práce, např. jednání s obětí trestného činu, jde-li o ženu, málo pravděpodobné použití síly, 
apod. Stále přetrvává diskriminace žen-policistek, např. potíže při postupu ve službě, při 
odměňování. Perspektivy pro příští generaci. 
USA - eng: PA: jv/2006 
 
006183 - ANAL 038494 
KONEČNÝ, Vratislav 
Narkotika neznají hranice.  
In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 11, s. 14 - 16, foto.  
 Seznámení s prací Národní protidrogové centrály, rozhovor s jejím ředitelem plk. JUDr. J. 
Komorousem. Struktura Centrály, její nejvýznamnější akce. Organizační struktura.  
CZ - cze: PA: če/2006 
 
006168 - ANAL 039287 
MAC FALL, Ellen 
Changing Profession Requires New Level of Education [Měnící se profese vyžaduje novou 
úroveň vzdělání].  
In: Police Chief. - 73, 2006, č. 8, s. 45 - 47, lit. 4.  
 Zvýšené nároky na kvalitu policejní práce v současné době. Ve 20.století se od policistů 
vyžadovala především fyzická zdatnost, schopnost rychle reagovat a přesné plnění daných 
příkazů. Dnes se vyžaduje aktivita a schopnost efektivně spolupracovat s dalšími místními 
organizacemi. Policisté tu nejsou jen proto, aby zatýkali, ale aby dokázali účinně zabránit 
eskalaci nepříznivé situace. Vyšší vzdělání se stává nutností. Organizace vzdělávání policistů v 
USA v současné době. Několik poznámek o systému udělování diplomů. 
USA - eng: PA: jv/2006 
 
006210 - ANAL 039291 
MILLER, Laurence 
Psychological Principles and Practices for Superior Law Enforcement Leadership 
[Psychologické principy a praktické zásady pro řídící pracovníky].  
In: Police Chief. - 73, 2006, č. 10, s. 160 - 168, 2 obr., lit. 16.  
 Moderní policejní management. Podíl jednotlivců na rozhodování. Rozhodování v kritických 
situacích. Týmová práce. Práce s podřízenými z hlediska psychologie. Stížnosti na práci policistů 
a řešení tohoto problému. 
USA - eng: PA: jv/2006 
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006135 - ANAL 040506 
NOVÁK, František 
Neřešené problémy poskytování bezpečnostních služeb.  
In: Security magazín. - 13, 2006, č. 5, s. 42 - 44.  
 Postavení bezpečnostního zaměstnance v ČR, SR, Maďarsku, Slovinsku a Itálii. Jednotná 
standarda kvalifikace pro bezpečnostní pracovníky. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006064 - ANAL 040455 
Pořádek a bezpečí nejsou prázdné pojmy.  
In: Naše vojsko. - 2, 2006, č. 10, s. 18 - 19, 3 obr.  
 Práce městské policie. Její činnost a úkoly. Od 1.7.2006 má městská policie vyšší pravomoci. 
Přehled těchto pravomocí. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006189 - ANAL 040624 
Společná cesta k bezpečí - community policing.  
In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, říjen, s. 26 - 28 
 Základní informace o znovuzaváděné metodě policejní práce, dnes nazývané community 
policing. Vysvětlení pojmu, základní východiska policejní práce, způsob práce podle community 
policing, modelová situace. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006120 - ANAL 040491 
VONÁŠEK, Milan 
Europol - Středisko pro řízení poznatků. (Když se podělíš, získáš víc!).  
In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 4, s. 48 - 49.  
 Europol - instituce policejního úřadu, její význam a pracovní náplň. Středisko pro řízení 
poznatků (Knowledge Management Center), jež poskytuje vyhledávací služby na mezinárodní 
úrovni a centrálně uchovává neobvyklé a zřídka užívané formy odborných poznatků z 
vyšetřování a zabezpečuje k nim snadný přístup pro státní instituce a orgány prosazující právo z 
jednotlivých členských států. Účel Střediska pro řízení poznatků. Dostupnost a využitelnost. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 
006052 - ANAL 040285 
BIČÁKOVÁ, Olga 
Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.  
In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 9, s. 16 - 19.  
 K zákonu č. 73/2006 Sb., kterým se mění zákon č.118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při 
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004. 
Plnění povinností zaměstnavatele a kompatibilita s právem ES. Nejdůležitější změny. Zákonný 
postup v případě nadnárodního zaměstnavatele v platební neschopnosti. 
CZ - cze: PA: bv/2006 
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006011 - ANAL 039989 
CRHA, Lumír 
Pasivní rezistence státního zástupce a pozoruhodné následky z ní pramenící.  
In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 10, s. 12 - 18.  
 Problematika kompetencí v dozorové funkci státního zastupitelství nad trestním řízením. Práva a 
povinnosti státního zástupce, povinnosti policie. Co se stane a s jakými následky, jestliže se 
státní zástupci (nižšího i vyššího stupně) dostanou do sporu a setrvávají na svých názorech. 
Problematika principu instančního řízení. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006074 - ANAL 040286 
DEUTSCH, Erich 
Přehled a rozbor konkurzů a likvidací z pohledu jejich členění a dopadů podle oborové 
klasifikace ekonomické činnosti za sledované období let 2000 až 2005.  
In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 9, s. 3 - 9, 2 tab.  
 Utříděný přehled a analýza konkurzů a likvidací v ČR v letech 2000 až 2005 byl vypracován 
členy Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR. Článek mj. obsahuje souhrnný 
přehled údajů o prohlášených konkursech ve zpracovatelském průmyslu a vybraných 
službách v ČR v r. 2000 až 2005. Statistické podklady a poznatky z řešení úpadků firem jinde ve 
světě. K připravované rekodifikaci úpadkového práva. 
CZ - cze: PA: bv/2006 
 
006091 - ANAL 040616 
JELÍNEK, Jiří 
K novému trestnímu zákoníku.  
In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 3, s. 1 - 7.  
 Kritický pohled na novou právní úpravu, především na některé zásadní nedostatky a úskalí, 
která tato úprava může přinést. Trestní zákon by měl být projednáván současně s trestním řádem. 
Některé nové právní instituty (např. zabezpečovací detence) nemají totiž navazující právní 
úpravu. Nadměrná zpřísnění trestní represe a odstrašující kasuistika. Problematika eutanázie, 
snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, trestného činu opilství. Návrh na odložení účinnosti 
nového trestního zákoníku a jeho zkoordinování s trestním řádem. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006024 - ANAL 040602 
MARŠÁLKOVÁ, Zuzana - BŘÍZA, Petr 
Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv.  
In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č, 20, s. 742 - 750.  
 Rámcová rozhodnutí především v oblasti mezinárodní právní pomoci ve věcech trestních 
upravují problematiku upravenou i mezinárodními smlouvami. V praxi tak vzniká otázka, jak 
řešit případnou kolizi závazků z rámcových rozhodnutí a závazků plynoucích z mezinárodních 
smluv. Dosavadní názory na daný problém. Právní povaha rámcových rozhodnutí z hlediska 
unijního práva. Vnitrostátní závaznost rámcových rozhodnutí a otázka přenosu informací. Kolize 
mezinárodní smlouvy a rámcového rozhodnutí. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006018 - ANAL 039996 
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 
Ke zproštění obžaloby podle par. 226 písm. c) TrŘ v řízení o stížnosti pro porušení zákona = K 
nemožnosti použít informace získané z nezákonné rekognice v dalším důkazním řízení.  
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In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 10, s. 309 - 311.  
 Nebylo-li prokázáno, že žalovaný skutek spáchal obžalovaný a z obsahu trestního spisu nejsou 
zřejmé žádné důkazy, které by na tomto závěru mohly něco změnit, tak Nejvyšší soud v řízení o 
stížnosti pro porušení zákona zprostí obžalovaného viny. Je-li pak v rozporu se zákonem 
provedena rekognice, při níž obviněný označí jako účastníka na trestném činu jinou osobu, 
potom jako důkaz viny této osoby nelze použít žádné informace v dalších výpovědích 
obviněného pocházející z nezákonné rekognice. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006026 - ANAL 040604 
PIPEK, Jiří 
Trestněprávní limity výkonu úřadu exekutora.  
In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 10, s. 43 - 48.  
 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a jeho význam pro řešení 
problematiky uplatňování státní autority v případě realizace rozhodnutí, která stát vydává. Právní 
postavení exekutora, činnost a její trestněprávní limity: trestní odpovědnost exekutora, výkon 
exekutorského úřadu jako okolnost vylučující protiprávnost, součinnost v trestním řízení, 
oznamovací povinnost exekutora podle trestního řádu, povinnost mlčenlivosti exekutora v 
trestním řízení, zákaz výslechu exekutora. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006035 - ANAL 040281 
PIPEK, Jiří 
Zamyšlení nad reformou českého trestního práva. 
In: Právník. - 145, 2006, č. 11, s. 1249 - 1266, lit.  
 Článek byl podkladem příspěvku na semináři Reforma českého trestního práva na rozcestí 
(15.6.2006, Právnická fakulta ZČU Plzeň). Faktické, (možná i) zástupné důvody odmítnutí 
návrhu trestního zákoníku a možnosti dalšího postupu. K odmítnutí návrhu zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Poznámky a doporučení, mj. k provedení 
dostatečné a důsledné teoreticko právní a koncepční přípravy. Závěrečná poznámka k 
uplatňování trestního práva, k pojmu moderní trestní právo a k legislativnímu optimismu či 
alibismu. 
CZ - cze: PA: bv/2006 
 
006092 - ANAL 040617 
PUŠ, Jaroslav 
Bylo skutečně nutné snižovat hranici trestní odpovědnosti? 
In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 3, s. 8 - 11, 1 graf.  
 Kritika návrhu na snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, která je spíše výsledkem 
politické a společenské objednávky než skutečnou nutností. Úloha sdělovacích prostředků v 
tlaku na snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Snížení dolní věkové hranice trestní 
odpovědnosti neřeší dětskou kriminalitu, která navíc během posledních let klesá. Návrhy na 
řešení dětské kriminality. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006015 - ANAL 039993 
ŘÍHA, Jiří 
Ještě k nepříčetnosti podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže : Zejména ke vztahu par. 5, 
odst. 1,2 a par. 12 TrZ.  
In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 10, s. 293 - 299, 1 tab.  
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Problematika trestní odpovědnosti osob mladších 18 let, resp. mladistvých a tzv. relativní 
nepříčetnost či odpovědnost osob mladších 15 let. Předpoklady nepříčetnosti podle par. 5 odst. 1 
Zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Vztah tohoto ustanovení k ustanovení par. 12 trestního 
zákona. Tzv. zmenšená příčetnost mladistvého. Možné sankce v případech mladistvých a dětí do 
15 let. Srovnání německé a české právní úpravy. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006030 - ANAL 040608 
VANTUCH, Pavel 
Nesprávná výše škody jako důvod odposlechu.  
In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 10, s. 13 - 19.  
 Problematika odposlechu v případech závažné kriminality před zahájením trestního stíhání z 
hlediska Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Listiny základních práv a 
svobod, trestního řádu a trestního zákona. Co je telekomunikační provoz a pro které trestné 
činy je možné odposlech soudně nařídit. Důvody pro rozhodnutí soudce o odposlechu v 
přípravném řízení. Postup policejních orgánů. Význam prvotní kvalifikace skutku - konkrétní 
případ. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006022 - ANAL 040000 
VÍCH, Jan 
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách.  
In: Obchodní právo. - 15, 2006, č. 9, s. 2 - 12.  
 Nová úprava zadávání veřejných zakázek v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Problematika podávání námitek proti postupu zadavatele návrhu na přezkum úkonu zadavatele 
orgánem dohledu. Rozsah a způsob podání námitek, postup zadavatele při jejich přezkoumání. 
Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a smírčí řízení. Vymezení správních deliktů a 
pokuty za správní delikt. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006016 - ANAL 039994 
VONDRUŠKA, František - RŮŽIČKA, Miroslav 
K novým pravidlům a jejich trestnímu (a nejen trestnímu) postihu ve světle novely provedené 
zákonem č. 411/2005 Sb.  
In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 10, s. 299 - 306.  
 Zákon č. 411/2005 Sb. a novelizace trestního zákona, která zavádí novou skutkovou podstatu - 
trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, změna skutkové podstaty par. 20 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zavedení trestnosti pachatele, jenž vykonává ve stavu 
vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost 
ohrožující život a zdraví lidí nebo způsobující značnou škodu na majetku. Možné postihy podle 
trestního zákona a podle správního práva, resp. přestupkového zákona. Vzájemný vztah obou 
skutkových podstat (trestní zákon a přestupkový zákon). 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006080 - ANAL 040287 
VOŘÍŠEK, Vladimír 
Počítání času a jeho metody aneb Nad jedním soudním rozhodnutím.  
In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 9, s. 19 - 22, lit.  
 Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v případě žaloby proti České správě sociálního 
zabezpečení o jednorázovou peněžní částku podle zákona č. 261/2001 Sb. Počítání času a lhůt  
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podle zákona postupem podle analogie práva. Legislativa a problematika počítání času (doby 
rozhodné, lhůt, začátku a konce započítávané doby, apod.) - příklady, právní názory a diskuze. 
CZ - cze: PA: bv/2006 
 
006217 - ANAL 040648 
BOBEK, Michal 
Curia ex machina : O smyslu činnosti nejvyšších a ústavních soudů.  
In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 22, mimořádná příl s. 1 - 12.  
 Úvaha o rozhodovací činnosti nejvyšších, resp. ústavních soudů. Obecné filozofické aspekty 
fungování vrcholných soudů, tváře spravedlnosti. Navrhované nástroje celkové proměny 
rozhodovací činnosti - selekce nápadu, který na vrcholné soudy přichází. Dopady této selekce na 
vnitřní fungování vrcholných soudů a do právního řádu obecně. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006093 - ANAL 040618 
CHMELÍK, Jan 
Je legitimní důvod pro legalizaci činnosti sekt? 
In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 3, s. 12 - 25.  
 Definování sekty, její základní charakteristické rysy (fanatismus a mesianismus). Další určující 
rysy – hierarchické uspořádání, absolutní podřízenost skupině a vůdci, sociální a 
společenská izolovanost apod. Nebezpečnost sekt. Úsilí sekt o legalizaci. Sekty a jejich negativní 
vymezení v ustanoveních zákona č. 3/2002 o svobodě náboženského vyznání. Výklad některých 
dalších negativních okolností vztahujících se k sektám - psychická manipulace s lidmi, bránění 
dětem ve školní docházce, netradiční formy společenského soužití. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006121 - ANAL 040492 
DLOUHÝ, Michal 
Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu.  
In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 4, s. 50.  
 Ve sbírce mezinárodních smluv byla pod č. 18/06 zveřejněna Mezinárodní úmluva o 
potlačování financování terorismu, která pro ČR vstoupila v platnost dnem 26.1.06. Preambule 
obsahuje bohatý výčet aktivit mezinárodních společenství k odstranění mezinárodního terorismu 
a dalších forem mezinárodně páchané trestné činnosti. V příloze úmluvy je uveden přehled 
mezinárodních smluv, na které její působnost dopadá. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006207 - ANAL 040640 
DUMBROVSKÝ, T. - VLASTNÍK, J. 
Návrh rámcového rozhodnutí o evropském příkazu dohledu.  
In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 7, s. 70.  
 Evropská komise schválila 29.8.2006 návrh rámcového rozhodnutí Rady o Evropském příkazu 
dohledu v předsoudním stádiu trestního řízení mezi členskými státy: EU-COM (2006) 468 final. 
Návrh směřuje k odstranění rozdílného zacházení v případech, kdy je v přípravném řízení 
rozhodováno o zajištění osob pro účely trestního řízení. Omezení negativního dopadu 
neuznávání rozhodnutí ve věcech trestních. Práva a povinnosti obviněného a orgánů činných v 
trestním řízení. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
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006201 - ANAL 040634 
HAVRÁNEK, Daniel 
Ochrana utajovaných informací a riziko zpřesňování definic.  
In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 11, s. 10 - 12.  
 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti. Jeho 
průvodním jevem je problém normativních hranic ochrany utajovaných skutečností ve vztahu k 
přiměřenosti a vyváženosti při konstrukci legálních definic. Definice utajované skutečnosti v 
zákoně je součástí dispozice trestněprávních norem. Trestní zákon o skutkové podstatě trestných 
činů zahrnutých pod názvem ohrožení utajované informace. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006220 - ANAL 040651 
KNAPOVÁ, Jana 
Mezinárodní právo procesní v rámci Evropské unie.  
In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 11, s. 47 - 50.  
 Realizace koncepce evropské integrace. Subsidiární smlouvy uzavírané mezi členy ES 
(Bruselská úmluva 1, 2). Nevýhody subsidiárních smluv. Amsterodamská smlouva, význam čl. 
65 Smlouvy o založení ES. Pravomoc orgánů ES. Formy aktů sekundárního práva: směrnice, 
nařízení. Opatření v civilních věcech upravujících soukromoprávní vztahy s mezinárodním 
prvkem jsou obsažena v nařízeních ES/EU, a nikoli v subsidiárních smlouvách jako v 
minulosti.  
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006202 - ANAL 040635 
KNĚŽÍNEK, Jan 
O pojetí sankcí podle paragrafu 22 zákona o přestupcích.  
In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 11, s. 12 - 14.  
 Zásadní změny v pojetí přestupků podle par. 22 zákona č. 200/1999Sb., o přestupcích, zákonem 
č. 411/2005 Sb., a zákonem č. 222/2006 Sb. Uvedené ustanovení upravuje přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Nové pojetí sankcí a hlavní 
specifika jejich ukládání. Úvaha o protiústavní koncepci sankcí podle paragrafu 22 zákona o 
přestupcích a možné řešení problému nevhodného pojetí sankcí. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006171 - ANAL 038491 
KRÁLIK, Michal 
Trestněprávní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy (teoretický a doktrinální úvod do 
problematiky).  
In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 11, s. 18 - 24.  
 Pokračování z TP č. 10/2006. Česká a slovenská doktrína a jjeí přístup k právní odpovědnosti 
sportovců za sportovní úrazy. Teorie J. Hory, J. Blahože, J. Prusáka a P. Gališina. Formální 
podmínka trestnosti sportovních hráčů. Pokračování v příštím čísle.  
CZ - cze: PA: če/2006 
 
006094 - ANAL 040619 
MADLIAK, Jozef - PORADA, Viktor - BRUNA, Eduard 
Niekoľko úvah o trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach SR.  
In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 3, s. 26 - 29.  
 Problematika stanovení trestní odpovědnosti obecně, souvislost se zásadou viny. Současný 
platný slovenský trestní zákon nezná trestní odpovědnost právnické osoby. Diskuse o nové  
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právní úpravě, dvě formy řešení: novela rekodifikovaného trestního zákona, forma zvláštního 
zákona. Otazníky nad potřebou ustanovit trestní odpovědnost právnických osob, možná rizika 
zneužití. 
CZ - sla: PA: bh/2006 
 
006197 - ANAL 040631 
MALENOVSKÝ, Jiří 
K nové doktríně Ústavního soudu ČR v otázce vztahů českého, komunitárního a mezinárodního 
práva.  
In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 21, s. 774 - 783.  
 Komentář k problematice poměru českého práva, zejména Ústavy ČR, a ústavního pořádku k 
právu komunitárnímu. Mezinárodně smluvní základ komunitárního práva a jeho projevy. 
Komunitární právo jako autonomní systém. Čl. 10a Ústavy ČR o přenosu pravomocí na ES, teze 
Ústavního soudu o podmínečném propůjčení části pravomocí a některé nejasnosti vzhledem k čl. 
1 odst. 2 Ústavy. Problémy s rozšiřováním komunitárního a unijního práva. Vztah č. 10a Ústavy 
ČR k mezinárodním smlouvám uzavřeným ES a EU. Konkrétní nález Ústavního soudu 
vztahující se k této problematice. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006095 - ANAL 040620 
MAREK, Karel 
K zadávání veřejných zakázek.  
In: Karlovarská právní revue. - 2, 2006, č. 3, s. 30 - 45, 8 tab. a schémat.  
 Zákon č. 40/2004, o veřejných zakázkách a jeho novelizace. Nová úprava okruhu právnických a 
fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona, postup při 
veřejných zakázkách, druhy zadávacího řízení, koncesní řízení, veřejná soutěž o návrhu, dohled 
nad zadáváním veřejné zakázky, přezkumné řízení. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006169 - ANAL 038489 
MUSIL, Jan 
Ochrana práv obviněného v trestním řízení - tendence.  
In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 11, s. 3 - 8.  
 Kolizní povaha ochrany lidských práv v trestním řízení. Efektivita trestního postihu versus 
ústavní garance ochrany lidských práv. Tendence řešení kolize. Novodobé tendence trestně 
procesního zákonodárství. Legislativní tendence projevující se v posledních letech při ochraně 
lidských práv v trestním řízení v ČR. Závěr. 
CZ - cze: PA: če/2006 
 
006204 - ANAL 040637 
REZKOVÁ, Marie 
Zamyšlení nad zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve 
světle jeho posledních dílčích změn.  
In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 7, s. 34 - 36.  
 Novelizace zákona č. 61/1996 Sb., které proběhly během let 2005 - 2006 a které se týkaly 
především změn ve výčtu subjektů podnikajících v režimu tohoto zákona a ve stanovení těch 
činností, které zákonu podléhají. Nové ustanovení povinnosti identifikace, provádění kontroly 
plnění povinností uložených zákonem, změna systému vnitřních zásad, změny v pravomocích 
ministerstva financí zejména ve vztahu k oznamovací povinnosti dozorových orgánů, nová 
úprava správních deliktů ukládaných Českou národní bankou. CZ - cze: PA: bh/2006 
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006170 - ANAL 038490 
SVATOŠ, Roman 
Diferenciace přípravného řízení trestního - empirické zkoumání.  
In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 11, s. 8 - 18, 21 tab.  
 Autor se zabývá problematikou forem přípravného řízení trestního, jeho diferenciací na úrovni 
okresu, tzn. Zkráceným přípravným řízením a vyšetřováním a jejich vzájemnými vazbami. 
Výsledky empirického výzkumu provedeného autorem článku na přelomu let 2005 - 2006 u 
vedoucích pracovníků Policie ČR formou dotazování. Základní údaje o výběrových souborech. 
Shrnutí výsledků.  
CZ - cze: PA: če/2006 
 
006203 - ANAL 040636 
ŠKOP, Martin 
Judikatura v případě vyšetřování trestných činů policistů - lidskoprávní konotace.  
In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 7, s. 7 - 13.  
 Vztah lidských práv a soudního rozhodování. Pojetí lidských práv a jejich ochrany, lidská práva 
přiznaná a uznaná. Aplikace lidských práv v soudním rozhodování a problematičnost jejich 
aplikace v českém soudnictví. Judikatura jako součást práva obecně a judikatura v trestních 
věcech. Konkrétní příklady problémů v případě vyšetřování trestné činnosti policistů. Judikatura 
Evropského soudu pro lidská práva směřující k posílení práv oběti, otázka dokazování. Význam 
judikatury v legislativním procesu. Neuspokojivý stav této problematiky v ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006226 - ANAL 040655 
KLOUČKOVÁ, Světlana 
Změny v zajišťování majetku v trestním řízení ve vztahu v členským států EU.  
In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 11, s. 11 - 15.  
 Novela trestního řádu (zákon č. 253/2006 Sb.), kterou bylo provedeno rámcové rozhodnutí Rady 
2003/577/JVV ze dne 22.7.2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních 
prostředků v EU. Vztah mezinárodních smluv a tohoto rámcového rozhodnutí. Zajišťování 
důkazních prostředků. Provádění zajišťovacího příkazu v ČR. Některé možné problémy při 
zajišťování důkazních prostředků a majetku v ČR na základě zajišťovacího příkazu. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006223 - ANAL 040654 
ŠANTA, Ján 
Hodnota pohľadávok a výška škody v trestnom konaní.  
In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 11, s. 9 - 11.  
 Jedním z obligatorních znaků skutkové podstaty trestných činů proti majetku nebo trestných 
činů hospodářských je následek ve formě škody jako součást objektivní stránky trestného činu. 
Definování škody v trestním zákoně (par. 124). Určování výše škody podle par. 126 TrZ. 
Problematika stanovování výše škody v případech obchodování s pohledávkami nebo v 
případech jejich postupování. Pohledávky podle občanského zákoníku v trestním zákoně. 
CZ - sla: PA: bh/2006 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 
 
006067 - ANAL 040458 
Crna strela.  
In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 11, s. 32 - 33, 6 obr.  
 Srbská velkorážová odstřelovačka: Charakteristika a popis. Střelba, testy a střelivo. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006071 - ANAL 040462 
ČERNÝ, Pavel - GOETZ, Michal 
Munuál obranné střelby : 17. díl. 
In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 11, s. 76 - 77, 5 obr.  
 Pokračování z minulého čísla. Střelba vleže. Střelba vleže za krytem - různé varianty. Střelba z 
lehu na zádech. Nejčastější chyby při této obranné střelbě. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006069 - ANAL 040460 
FENCL, Jiří 
Urna a její zbraně.  
In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 11, s. 72 - 73, 8 obr.  
 Výzbroj Útvaru rychlého nasazení Policie ČR - pistole, samopaly, brokovnice, odstřelovačky. 
Střelivo. Vybavení Urny. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006066 - ANAL 040457 
KLOZÍK, Pavel 
Nový bicí a spoušťový mechanismus SIG Sauer P228 SO DAK.  
In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 11, s. 10 - 12, 12 obr.  
 Technicko-taktická data pistole SIG Sauer P228 SO DAK. Popis a charakteristika střelné 
zbraně. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006068 - ANAL 040459 
Odstřelovač, ostrostřelec a přesný střelec.  
In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 11, s. 67, 2 obr.  
 Boj o správný překlad anglického termínu sniper. Odborná literatura zůstala u tradičního 
odstřelovače, sdělovací prostředky užívají "ostřelovače". Britský autor M. Spicer ve své knize o 
odstřelovačích rozlišuje tři různé termíny: Sniper, sharnshooter a marksman - charakteristiky. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006172 - ANAL 038492 
PEKAŘÍK , Jaroslav 
Smith & Wesson M&P9 : Začátek nové éry? 
In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 12, s.10 - 15, foto.  
 Popis a hodnocení nové služební zbraně z rodiny "Military & Police", pistole S&W M&P9. 
Technické údaje. Konstrukce pistole. Ovládání a funkce. Porovnání zbraně s Glock 17.  
CZ - cze: PA: če/2006 
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006070 - ANAL 040461 
POSPÍŠIL, Tomáš 
Ocelová jádra střel.  
In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 11, s. 74 - 76, 9 obr.  
 Ocelová jádra střel do vojenských ručních palných zbraní. Dvě skupiny: Jádra tvrdá a měkká. 
Základní rozlišení střel nábojů do ručních palných zbraní zavedených v československých a 
českých ozbrojených silách podle barvy na hrotu střel. Pod pojem ocelová jádra je možno zařadit 
i zvláštní skupinu, kterou tvoří náboje s homogenní střelou z oceli, případně střely redukovaných 
nábojů s dutou, prázdnou nebo dřevem vyplněnou ocelovou vložkou. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006214 - ANAL 040645 
STAPPEN, Markus 
Alternative Schiesstrainingssysteme/Schiessssimulatoren : Stationäre Lasersysteme. [Teil] 1 
[Alternativní střelecký tréninkový systém/střelecké simulátory. Stacionární laserový systém. 
[Část] 1].  
In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 6, s. 230 - 233, 8 obr. 
 Seznámení s některými alternativními způsoby střeleckého výcviku a tréninku. Využívání 
stacionárních střeleckých simulátorů a laserových střelnic. Tréninkové systémy, tréninkové 
zbraně s laserem. 
BRD - ger: PA: bh/2006 
 
 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 
006136 - ANAL 040507 
BARTÁČEK, Jiří - KŘEČEK, Stanislav - SLOUP, Petr 
Projekt výukový modul aplikace IP technologií v oboru zabezpečovací techniky.  
In: Security magazín. - 13, 2006, č. 5, s. 45 - 47, 9 obr., 1 tab.  
 Pokračování z č. 3/2006. Ukázka práce s programem. Různé varianty. Doporučení. Bezdrátové 
systémy Wi-fi. Celkový přehled pásem. Hardware. Antény. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006038 - ANAL 040432 
Bez šifer by nebylo karet! 
In: 21. století. - 2006, č. 11, s. 72, 76, 6 obr.  
 První platební karty a první mechanické snímače platebních karet. V 60. letech se objevily 
imrintery, které dokázaly nastavit cenu nákupu, datum prodeje a oba údaje vytisknout na 
účtenku. Magnetický proužek na kartách. Vznik prvního bankomatu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006138 - ANAL 040509 
KRAUS, Vít 
Ochrana V.I.P. osoby.  
In: Security magazín. - 13, 2006, č. 5, s. 51 - 54, 14 obr.  
 Pokračování z minulého čísla. Ochrana osob v podnikatelském prostředí. Preventivní 
pyrotechnická prohlídka. Pyrotechnické slože. Systémy improvizované výbušné a 
improvizované zápalné. Preventivní pyrotechnická prohlídka vozidel V.I.P., prohlídka prostor,  
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prohlídka poštovních zásilek. Technické prostředky. Vybavení osobního strážce. Zneškodňování 
nástražných výbušných systémů. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006146 - ANAL 040515 
MERHAUT, Jan - KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 
Bezpečný objekt.  
In: Policista. - 12, 2006, č. 11, příloha.  
 Problematika bezpečného objektu (domku). Zásady dodržování bezpečného objektu při jeho 
projektování, stavbě a provozu. Tabulka úrovně rizik a způsoby zabezpečení a tabulka 
doporučené třídy odolnosti výrobků k dosažení specifikované úrovně zabezpečení (normy). 
Strategie prevence kriminality. Typy pachatelů. Individuální výstavba objektu. Bezprostřední 
okolí objektu. Vnitřní prostory. Ochrana vnějšího prostředí. Venkovní osvětlení. Pravidla pro 
užívání objektu. Smlouvy o užívání objektu. Příklad tabulky pro stanovení rizik. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006047 - ANAL 040441 
NÁPLAVA, Pavel 
Jak chránit klienta? (Endpoint Security 2).  
In: PC World Security. - 2006, č. 3, s. 44, 2 obr.  
 Bezpečnost IT. Ochrana vlastního počítače uživatele. Komunikace se zařízením (devia stach) 
skupinou ovladačů. Hierarchie ovladačů. Základní a obecné ovladače zařízení jsou v systému již 
předinstalovány a připraveny k použití. Hlavní výhody popsaného 
řešení. Závěr a doporučení. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006036 - ANAL 040431 
Než může karta začít sloužit.  
In: 21. století. - 2006, č. 11, s. 72.  
 Technologie a výroba platební karty. Vývoj čipů v laboratořích, mikromoduly. Další vývoj 
karty. Identifikace klienta karty (PIN). Vznik osobního identifikačního kódu PIN. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006044 - ANAL 040438 
PELIKÁNOVÁ, Jana 
Nové prvky od září s biometrickými prvky.  
In: PC World Security. - 2006, č. 3, s. 24 - 26, 9 obr.  
 Pasy s biometrickými prvky. Biometrické systémy. Tři stupně zabezpečení. České pasy s 
biometrickými prvky. Bezpečnost civilních biometrických systémů. Biometrická technologie 
telekomunikační společnosti Motorola. Rozdíl mezi verifikací a identifikací. Centrální registr pro 
biometrické pasy. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006048 - ANAL 040442 
Počítačová zranitelnost neklesá! 
In: PC World Security. - 2006, č. 3, s. 46 - 47, 1 obr.  
 Problematika zabezpečení dat. Průzkum ochrany a zabezpečení vůči počítačovým útokům. 
Obecné globální trendy. Fakta o narušení bezpečnosti. Dodavatelé bezpečnostních řešení a 
outsourcing.  
CZ - cze: PA: ká/2006 
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006041 - ANAL 040435 
PŘIBYL, Tomáš 
Informační bezpečnost: A co děti? 
In: PC World Security. - 2006, č. 3, s. 4 - 17, 23 obr.  
 Informační bezpečnost. Oblast ochrany dětí v oblasti výpočetní techniky. děti vědí o počítači 
více než jejich rodiče. Vnímají internet jinak než dospělí. Jednotlivé způsoby ohrožení dětí: 
Sexuální zneužívání, dětská pornografie. Podněty pro policii z řad veřejnosti, rodičů. Příklady 
pedofilních pachatelů. Šmírování pomocí internetu. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006046 - ANAL 040440 
SLÁDEK, Jiří 
SafeBoot: Komplexní zabezpečení.  
In: PC World Security. - 2006, č. 3, s. 37, 4 obr.  
 Centralizované zabezpečení SafeBoot. Charakteristika, schéma a funkce tohoto systému. Hlavní 
výhody systému. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 
006059 - ANAL 040450 
ADAMEC, Vilém 
Čeká nás optimalizace v bezpečnostním plánování.  
In: 112. - 5, 2006, č. 10, s. 20 - 21, 2 tab., lit. 4.  
 Bezpečnostní plánování. Druhy plánování. Civilní nouzové plánování. Výběr některých v 
právních předpisech nedefinovaných pojmů. Přehled různých slovních spojení s pojmem "stav". 
Řešení úkolů k optimalizaci v bezpečnostním plánování je rozděleno do tří etap. Analýza 
právních prostředí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006058 - ANAL 040449 
CHALUPA, Jiří 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska.  
In: 112. - 5, 2006, č. 10, s. 19, 2 obr.  
 Forma vlády. Struktura civilního nouzového plánování (CNP). Úkoly a cíle CNP. Organizační 
struktura CNP. Civilně-vojenská spolupráce. Právní systém. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006247 - ANAL 040531 
Metodické listy.  
In: Požiarnik. - 83, 2006, č. 11, příloha.  
 Metodické listy pro velitele dobrovolných hasičských jednotek. Zdolávání požárů v 
průmyslových závodech, v rostlinné výrobě, živočišné výrobě: Charakteristika, ochrana, činnost 
hasičů po příjezdu na místo požáru. 
SLK - sla: PA: ká/2006 
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006060 - ANAL 040451 
PROCHÁZKOVÁ, Dana 
Konference o kritické infrastruktuře.  
In: 112. - 5, 2006, č. 10, s. 21 - 22, 1 obr.  
Akce: O kritické infrastruktuře [Konference]. Nice (FRANCIE) 
 V červnu 2006 se konala ve francouzské Nice vrcholná konference EU, USA a Kanady o 
kritické infrastruktuře. Bylo předneseno 15 úvodních referátů, uskutečnilo se 7 panelových 
diskusí a bylo prezentováno přes 30 odborných sdělení. Poznatky, poučení a zkušenosti z této 
konference. 
CZ - cze: PA: ká/2006 


