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ALKOHOL, DROGY 
 
006398 - ANAL 040358 
BROCHU, Serge 
Evidence-Based Drug Policies [Podložená protidrogová politika].  
In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. - 7, 2006, c. 1, s. 36 - 
45, lit. 32.  
 Možnosti a príklady úcinnejší protidrogové politiky predevším ve 3 oblastech: legislativní, 
prevence, zacházení s pachateli drogové kriminality. Kriminologie a praxe. Politika právního 
zákazu a kriminalizace nebo naopak legalizace nekterých drog, trestní politika vcetne 
uplatnování lécebných a výchovných programu (mj. i formou tzv. drogových soudu a výchovne-
nápravných táboru), programy prevence (podrobneji k DARE). Program DARE (Drug Abuse 
Resistance Education) je v USA nejrozsáhlejší. Shrnutí výsledku relevantních studií a záver. 
NO - eng: PA: bv/2007 
 
006269 - ANAL 040550 
NPDC - Výrocní zpráva : 2. cást.  
In: Závislosti a my. - 2006, c. listopad, s. 9 - 14, 3 obr.  
 Pokracování z minulého císla. Skupina metodiky a prevence Národní protidrogové centrály. Její 
cinnost a úkoly. Mezinárodní spolupráce. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006271 - ANAL 040552 
PETR, Petr - KALOVÁ, Hana - SOUKUPOVÁ, Alexandra 
Analýza kvality života podmínené zdravím u drogove závislých osob a jejich rodinných 
príslušníku v Jihoceské kraji.  
In: Závislosti a my. - 2006, c. listopad, s. 22 - 23, 1 obr.  
 Na souboru 170 osob (123 drogove závislých osob – pacientu zdravotnických zarízení v 
Jihoceském kraji a 47 jejich rodinných príslušníku, ci jim na roven postavených jedincu) 
prokazují autori snížení kvality života ve všech 8 doménách kvality života podmínené zdravím. 
Cíl práce. Probandi, metoda, výsledky. Závery. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006426 - ANAL 040803 
TIBETSKÁ, Andrea - HOSÁK, Ladislav - MAIXNEROVÁ, Radka - VALEŠOVÁ, Dagmar 
Prípad neúspešného klienta.  
In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, c. 4, s. 27 - 29, lit. 3.  
 Ústavní odvykací lécba pacienta závislého na návykových látkách nebývá vždy úspešná. 
Terapie je svízelná napr. tehdy, pokud nemocný je závislý na nekolika návykových látkách 
soucasne. Popis prípadu pacienta závislého na alkoholu, pervitinu a marihuane, a který pres 
opakovaný ústavní pobyt a následné ambulantní dolécování ztratil kontakt s terapeuty a vrátil se 
k drogám. Faktory, které mohly být prícinou lécebného neúspechu, napr. podcenení závislosti na 
pervitinu nebo nevyužití možnosti podávání léku.  
CZ - cze: PA: ká/2007 
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006267 - ANAL 040549 
Tisková zpráva Národní protidrogové centrály. 15 výrocí založení NPC. 
In: Závislosti a my. - 2006, c. listopad, s. 4 - 6, 3 obr.  
 Vznik Protidrogové brigády. Nejvýznamnejší ocenení Národní protidrogové centrály (NPC). 
Prehled nejúspešnejších protidrogových operací NPC. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006272 - ANAL 040553 
ZDRAŽILOVÁ, Alena 
Kvalita života rodinných príslušníku drogove závislých osob : 2. cást 
In: Závislosti a my. - 2006, c. listopad, s. 24 - 27.  
 Pokracování z minulého císla. Lécba drogove závislých osob. První pomoc, skupiny svépomoci 
a poradny pro drogovou závislost. Terapie. Psychiatrická lécebna Havlíckuv Brod a 
Psychiatrická lécebna Cervený Dvur. Cíle práce a hypotézy. Metodika, charakteristika souboru, 
výsledky a diskuse. Záver a doporucení pro praxi. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
 
KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE  
 
006346 - ANAL 040355 
BUSSMANN, Kai-D. - WERLE, Markus M. 
Addressing Crime in Companies: First Findings from a Global Survey of Economic Crime 
[Hlavní poznatky z celosvetového prehledu ekonomické kriminality o kriminalite ve 
spolecnostech].  
In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, c. 6, s. 1128 - 1144, 3 obr., 4 tab., lit. 32.  
 Statistické prehledy a analýza údaju k hospodárské a financní kriminalite u celkem 5,5 tisíce 
spolecností ve svete. Zahrnuje údaje získané od spolecností a firem a výsledky vlastního 
výzkumu 2,9 tisíce prípadu hospodárské kriminality. Ukazuje se, že spolecnosti toto velmi 
rozšírené nebezpecí podcenují. Zhruba polovina pachatelu jsou vlastní zamestnanci, zejména z 
rad vyššího a vrcholového managementu. Nízká úcinnost firemních kontrolních a preventivních 
opatrení. Potírání této kriminality a preventivní strategie. Ke zpusobum rešení prípadu, 
legislativa. Metoda a postupy prací, výsledky. 
GBR - eng: PA: bv/2007 
 
006368 - ANAL 040578 
DIBLÍKOVÁ, Simona 
Evropské statistiky kriminality a trestní justice.  
In: Kriminalistika. - 39, 2006, c. 4, s. 292 - 296, lit. 5.  
 Problematika soudních statistik. Mezinárodní srovnávací statistiky, jejichž cílem je poskytnutí 
relevantních informací tvurcum trestní politiky. Rocenka (The European Sourcebook of Crime 
and Criminal Justice Statistics) je bohatým zdrojem dat pro komparativní výzkumy. Pruzkum 
údaju. Pracovní setkání a semináre. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006363 - ANAL 040665 
DIBLÍKOVÁ, Simona - PRESLICKOVÁ, Hana - TOMÁŠEK, Jan - VLACH, Jirí - ZEMAN, 
Petr 
6. konference Evropské kriminologické spolecnosti : (Tübingen, 26. - 29. 8. 2006).  
In: Trestneprávní revue. - 5, 206, c. 11, s.344 - 348.  
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Akce: Porozumení zlocinu: strukturální a rozvojové dimenze a jejich dopady na politiku 
[konference] : Výrocní konference ESC. Tübingen (NEMECKO), 26.08.2006-29.08.2006. 
Evropská kriminologická spolecnost. 
 
 Strucné seznámení s klícovými referáty konference. Vytvárení evropských statistických 
prehledu kriminality. Vývoj systému trestní spravedlnosti, zmeny v užití trestu odnetí svobody. 
Problematika dlouhodobého výzkumu kriminality a jeho význam pro kriminologickou teorii a 
praxi. Community policing, efektivita trestní justice. Problematika života odsouzených ve 
veznicích. Hodnocení úcinnosti preventivních opatrení - prevence násilí, územní architektonické 
plánování jako prostredek prevence kriminality. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006380 - ANAL 040673 
DRIESSEN, Birgit 
Häusliche Gewalt - ein neues Phänomen? : Häusliche Gewalt und Möglichkeiten der Prävention 
[Domácí násilí - nový fenomén? Domácí násilí a možnosti jeho prevence].  
In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, c. 6, s. 18 - 22, 1 obr., 1 tab., 2 txt. príl.  
 Tabuizované téma domácího násilí se v posledních letech stává vecí verejnou, i když tento 
sociálne patologický jev zustává stále do znacné míry latentním jevem. Podstata a formy 
domácího násilí, jeho cyklus, vztahy mezi obetí a pachatelem, kriminální statistiky trestných cinu 
spojených s domácím násilím. Možnosti prevence. Zásah proti domácímu násilí a predpisy, o než 
se policejní zásah opírá. Prolomení spirály násilí, právní pomoc obetem, policejní ochrana 
obetí vycházející z analýzy ohrožení a prognózy násilí, prostredky této ochrany. 
BRD - ger: PA: bh/2007 
 
006336 - ANAL 040349 
ERICSON, Richard V. - DOYLE, Aaron 
The Instituonalization of Deceptive Sales in Life Insurance [Institucionalizace podvodných 
praktik v životním pojištení].  
In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, c. 6, s. 993 - 1010, lit. 38.  
 Nelegální a neetické praktiky v novodobém a soudobém pojištovnictví v oblasti smluv na 
životní pojištení. K vývoji, podstate a 5 zdrojum techto pojištovacích smluv v souvislosti s praxí 
pracovníku a managementu pojištoven. Z vlastní analýzy podvodných prípadu a zkušeností 
bývalého vyšetrovatele nelegálních komercních praktik pojištoven v Kanade a USA. 
GBR - eng: PA: bv/2006 
 
006343 - ANAL 039319 
HIRSCHFIELD, P. - MASCHI, T. - WHITE, H.R. - TRAUB, L.G. - LOEBER, R. 
Mental health and juvenile arrests : Criminality, criminalization, or compassion ? [Duševní 
zdraví a mladiství delikventi. Kriminalita, kriminalizace, nebo soucit ?].  
In: Criminology. - 44, 2006, c. 3, s. 593 - 630, 8 tab., lit. 68.  
 Studie zkoumá, do jaké míry mohou duševní poruchy mladistvých ovlivnit pravdepodobnost 
jejich sklonu ke kriminalite. Ruzné duševní a neurologické poruchy extrovertního a introvertního 
rázu a jejich možný vliv na kriminalitu mladistvých. Metody výzkumu. Statistiky. Výsledky. 
Diskuse a podnety pro další výzkum. 
USA - eng: PA: jv/2006 
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006338 - ANAL 040351 
LEVI, Michael 
The Media Construction of Financial White-Collar Crimes [Mediální interpretace kriminality 
bílých límecku].  
In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, c. 6, s. 1037 - 1057, lit. 45.  
 Mediální úcelová a populistická zkreslování (vcetne zlehcování) kriminality, podvodného 
jednání a dusledku závislosti (drogové, aj.), zvlášte u tzv. celebrit. Obecné zamerení 
zpravodajství a komentáru ke kriminálním prípadum. Financní podvody tzv. bílých límecku v 
mediálním zpravodajství. Výsledky studie. 
GBR - eng: PA: bv/2006 
 
006335 - ANAL 040348 
LOCKER, John P. - GODFREY, Barry 
Ontological Boundaries and Temporal Watersheds in the Development of White-Collar Crime 
[Ontologické hranice a casový predel ve vývoji kriminality bílých límecku].  
In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, c. 6, s. 976 - 992, lit. 74.  
 Úvodní informace k historii a vývoji zamestnanecké kriminality s odkazy na príslušné prameny. 
Expanze zamestnanecké kriminality vcetne tzv. bílých límecku od jejích pocátku v 18. století. 
Vývoj a posuny v této kriminalite. 
GBR - eng: PA: bv/2006 
 
006345 - ANAL 040354 
MCBARNET, Doreen 
After Enron will "Whiter than White Collar Crime" Still Wash ? [Otázka další kreativity 
kriminality bílých límecku po pádu spolecnosti Enron].  
In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, c. 6, s. 1091 - 1109, lit. 39.  
 Práce rozebírá podvodné praktiky americké spolecnosti Enron v souvislosti s tichým souhlasem 
a vzájemnou spoluprací administrativních zamestnancu a vedení. Meze právních a nelegálních 
postupu spolecností a firem a úkol legislativy aktivne vymezovat hranice legality. Kriminalita 
bílých límecku v atmosfére tiché spolupráce, souhlasu a snah tvorive legalizovat podvody. 
Základní 3 kategorie obvinení proti Enron. Príklady postoju, argumentace a komentáru v kauze 
Enron. 
GBR - eng: PA: bv/2007 
 
006261 - ANAL 040318 
PAGE, Douglas 
Where no WAN has gone before : Satellite tracking of sexual offenders is becoming law 
enforcement's rising star [Nové možnosti dohledu nad pachateli sexuálních trestných cinu. 
Satelitní technologie].  
In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, c. 11, s. 20 - 26.  
 Využití satelitního systému GPS washingtonskou agenturou CSOSA pro dohled nad pachateli 
sexuálních trestných cinu v podmínce. Výhody GPS ve srovnání s více jak 20 let používaným 
vysokofrekvencním systémem RF. Popis uplatnení systému GPS (GIS) a pocty sledovaných 
odsouzených osob. Ke 3 pilotním programum britského ministerstva vnitra z r. 2004. 
Legislativa, názory, perspektivy satelitního monitorování pachatelu v trestu na svobode. 
USA - eng: PA: bv/2006 
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006372 - ANAL 040669 
PRONDZINSKI, Peter von 
Gewalt ist nicht privat : Häusliche Gewalt - auch versteckte Opfer brauchen Schutz [Násilí není 
soukromou vecí. Domácí násilí – také skryté obeti potrebují ochranu].  
In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, c. 6, s. 2 - 5, 1 tab., 1 graf, 1 obr.  
 Fenomén domácího násilí jako patologická situace v rodine, resp. v partnerských vztazích. 
Verejné mínení o domácím násilí, realita a soudní praxe. Domácí násilí, faktory, které ho 
ovlivnují, násilné chování (fyzické, sexuální, psychické, ekonomické). "Úcastníci" domácího 
násilí, zjevní i skrytí pachatelé, obeti. Zpetný pohled na problematiku domácího násilí podle 
zkušeností policie v Severním Porýní-Vestfálsku. Nová právní úprava, policejní zákroky, 
prevence.  
BRD - ger: PA: bh/2007 
 
006341 - ANAL 040352 
ROBB, George 
Women and White-Collar Crime [Ženy a kriminalita bílých límecku].  
In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, c. 6, 1058 - 1072, lit.  
 Práce z oblasti kriminologického výzkumu pocátku, zdroju a vývoje financních podvodu, 
hospodárské kriminality a kriminality bílých límecku z rad žen. Postavení žen v bankovnictví, 
obchodních, prumyslových aj. spolecnostech a jejich trestná cinnost v ekonomice zhruba od 
poloviny 19. do 30. let 20. století, zejména v tehdejší Anglii a Americe. Poznatky ze studia 
dobových pramenu. Hlavní oblasti a príležitosti podvodného jednání žen v ekonomice. 
GBR - eng: PA: bv/2006 
 
 
006342 - ANAL 039318 
SAMPSON, Robert J. - LAUB, John H. - WIMER, Christopher 
Does marriage reduce crime ? A counterfactual approach to within- individual causal effects 
[Snižuje manželství kriminalitu ? Kontrafaktualistický prístup ke kauzálním efektum uvnitr 
jedince].  
In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 44, 2006, c. 3, s. 465 - 508, 1 graf., 5 tab., lit. 
80.  
 Pruzkum byl proveden u 500 rizikových jedincu, kterí byli sledováni od dospívání do veku 32 
let. Byly sledovány záznamy jejich trestných cinu pred vstupem do manželství a po uzavrení 
manželství. Potvrdilo se, že manželství má vliv na vývoj kriminality jedince, potlacuje jeho 
sklon k páchání trestných cinu. 
USA - eng: PA: jv/2006 
 
006378 - ANAL 040672 
SCHMIDT, Uwe 
Wenn Papa die Mama haut : Kriminalpolizeiliche Ermittlungen in Fällen Häuslicher Gewalt 
[Když táta bije mámu. Kriminálnepolicejní vyšetrování v prípadech domácího násilí].  
In: Deutsches Poizeiblatt. - 24, 2006, c. 6, s. 15 - 17, 2 obr.  
 Kriminálnepolicejní vyšetrování domácího násilí a jeho kvalita do znacné míry závisí na 
trestneprávních normách, které tuto trestnou cinnost mohou postihovat. Základem je tzv. princip 
legality, t.j. netolerování násilí v mezilidských vztazích spolecností. Trestneprávní predpisy a 
normy policejního práva uplatnované v jednotlivých fázích vyšetrování prípadu domácího násilí. 
Postup pri dalším vyšetrování a právní normy se k nemu vztahující. Problematika vykázání z 
bytu a zákazu návratu. Další možnosti obrany a ochrany obeti. 
BRD - ger: PA: bh/2007 



 7 

006270 - ANAL 040551 
Zpráva generálního reditelství cel : 2. cást.  
In: Závislosti a my. - 2006, c. listopad, s. 15 - 20, 6 obr., 1 tab.  
 Pokracování z minulého císla. Nelegální obchod s tabákovými výrobky. Prehled poctu 
zajištených cigaret a tabáku a vycíslení úniku na daních v letech 1999 - 2005. Nejúspešnejší akce 
ceské celní správy pri odhalení dvou skupin pachatelu provozujících nelegální výrobu plagiá tu 
cigaret produkovaných prumyslovým zpusobem. Další akce celní správy. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006396 - ANAL 040357 
BLUMSTEIN, Alfred 
The Crime Drop in America: an Exploration of Some Recent Crime Trends [Zkoumání 
posledních trendu v kriminalite a její pokles v USA].  
In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. - 7, 2006, c. 1, s. 17 - 
35, 12 obr., lit. 15.  
 Rozbor prícin poklesu násilné kriminality (zejména vražd a loupeží) v USA v letech 1993 až 
2000 po období jejího prudkého rustu od poloviny 80. do zacátku 90. let 20. století. Údaje ke 
stavu v obou obdobích s analýzou prícinných zmen (zejména v dostupnosti drog kokainové rady, 
prístupu mládeže ke zbraním, v trestní a drogové politice a ve vývoji populace). Obecne platné 
zkušenosti.  
NO - eng: PA: bv/2007 
 
006415 - ANAL 040682 
HOLUŠOVÁ, Barbora 
Role policie pri ochrane nezletilých detí ohrožených domácím násilím. 
In: Informacní servis prevence kriminality. - 2006, listopad, s. 6 - 8.  
Akce: Role policie pri ochrane nezletilých detí, které jsou ohroženy násilím mezi rodici nebo 
jinými osobami odpovednými za jejich výchovu [kulatý stul]. Praha (CR), 19.10.2006.  
 Zásadní zmeny právní úpravy ochrany pred domácím násilím a úloha policie v souvislosti s 
implementací zákona c. 135/2006 Sb. A aplikace zákona o sociálne právní ochrane detí. Institut 
vykázání, príslušnost policistu k rozhodování. Úloha orgánu sociálne právní ochrany detí. 
Intervencní centra a jejich úloha. Nedostatecné využívání tzv. antiagresivních programu. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006609 - ANAL 040357 
O'CONNEL, Sean 
From Toad of Toad Hall to the "Death Drivers" of Belfast : An Exploratory History of 
"Joyriding" [Pruzkum historií jízd pro zábavu kradenými vozidly v Belfastu].  
In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, c. 3, s. 455 - 469, 3 tab., lit. 28.  
 Prechodné použití automobilu bez souhlasu majitele jako právní záležitost se v Británii poprvé 
rešilo v r. 1930. Zpocátku docházelo z temto krádežím zejména za úcelem rychlé a pohodlné 
prepravy zadarmo a cizí automobil sloužil jako prostredek pro další trestnou cinnost. Postupne se 
menila motivace a úcel, v polovine a koncem 20. stol. Se úcelem techto narustajících krádeží 
stále casteji stávala zábava, zejména u mládeže (jízdy za zábavou, rychlá a agresivní jízda, 
závody a hry). Prípadová studie k severoirskému Belfastu. Nekteré další údaje z ruzných zemí. 
GBR - eng: PA: bv/2007 
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006397 - ANAL 040592 
PACHMANN, Aleš 
Korupcní paradox v Ceské republice.  
In: Verejná správa. - 17, 2006, c. 50, s. 10, 23.  
 Korupce v Ceské republice. Poradí státu podle indexu míry korupce. Srovnání hodnot indexu 
vnímání korupce. Na jedné strane se index vnímání korupce v CR zlepšuje, na druhé strane tomu 
neodpovídá momentální situace. Dochází k rozporu vnímání korupce obcanu, mimo jiné pod 
vlivem médií, a vnímání korupce zahranicními investory. Situace objektivne prospívá 
zahranicním subjektum.  
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006383 - ANAL 040675 
PIENTKA, Monika 
Stalking - ein besonderes Thema : Häuslicher Gewalt und/oder Stalking? [Zvláštní téma - 
stalking. Domácí násilí a/nebo stalking?]. 
In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, c. 6, s. 26 - 30.  
 Domácí násilí, stalking, mobbing - sociálne patologické jevy a jejich odraz v právním rádu. Co 
je stalking, podstata pojmu, jeho puvod, rozdíl mezi stalkingem a mobbingem. Typologie 
pachatelu (stalkeru). Typické chování stalkeru. Prostredky trestního práva k jejich postihu, 
policejní prostredky. Vztah domácího násilí a stalkingu, rozdíly, shodné rysy. Tzv. zákon o 
odvrácení nebezpecí (obcanskoprávní prostredky ochrany pred násilím a jeho dusledky). Diskuse 
o zákone a o predloze zmeny trestneprávní úpravy stalkingu a domácího násilí. 
BRD - ger: PA: bh/2007 
 
006384 - ANAL 040676 
PRONDZINSKI, Peter von 
Häusliche Gewalt : Checkliste [Domácí násilí. Shrnutí].  
In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, c. 6, s. 31.  
 Strucný prehled problematiky násilí v partnerských vztazích - domácí násilí, stalking. Definice, 
formy projevu, príciny, pachatelé, obeti, cyklus násilí, možnosti intervence, právní aspekty. 
Stalking. Prevence, její policejní a spolecenská sít. 
BRD - ger: PA: bh/2007 
 
006418 - ANAL 040685 
RADITSCH, Ferdinand 
Seminár "Komercní sexuální zneužívání detí".  
In: Informacní servis prevence kriminality. - 2006, listopad, s. 44 - 46.  
Akce: Komercní sexuální zneužívání detí [seminár]. Karlovy Vary (CR), 08.11.2006.  
 Závery ze semináre na téma komercního zneužívání detí. Podstata tohoto jevu obecne a jeho 
dusledky. Problematika detské prostituce. Detská pornografie, úloha internetu. Obchodování s 
detmi. Sexuální turistika. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006473 - ANAL 040701 
ROBERTZ, Frank J. - WICKENHÄUSER, Ruben 
Vom Computerspiele zum Killer? : Ein Beitrag zur Diskussion um so genannte "Killerspiele" 
[Od komputerového hráce k zabijákovi? Príspevek k diskusi o tzv. zabijáckých hrách].  
In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, c. 12, s. 29 - 31, 4 obr.  
 Pocítacové hry typu Ego-Shooter (Já odstrelovac) a diskuse o jejich vlivu na deti a mládež. 
Výzkumné studie pres urcitou spornost nekterých výsledku potvrzují, že realisticnost zobrazení  
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násilí a soupere a vytvárení náhradního sveta jsou rizikovými faktory násilného projevu v 
reálném denním živote, predevším detí a mládeže. Nekteré možné prícinné souvislosti hraní 
techto her s konkrétními prípady, zejména tzv. šílených strelcu. Cím je hrác mladší, tím je 
vystaven vetšímu riziku. Základní typologie her Ego-Shooter podle možností a schopností 
sebekontroly hrácu v urcitých vekových kategoriích. 
BRD - ger: PA: bh/2007 
 
006404 - ANAL 040596 
Syndrom týraného dítete.  
In: Ucitelské noviny. - 109, 2006, c. 44, s. 17 - 18, 4 grafy.  
 Definice syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítete. Druhy týrání. Kasuistiky k 
této problematice. Linka bezpecí a její projekty. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006435 - ANAL 039326 
WIECZOREK, Arnold 
Der Sexualtäter und sein Motiv : Ein multifaktorielles Modell zur Erfassung der 
Antriebsmotivation [Pachatel sexuální kriminality a jeho motiv. Multifaktoriální model k 
pochopení podnetu a motivace].  
In: Kriminalistik. - 60, 2006, c. 12, s. 748 - 753, 3 tab., lit. 11.  
 Vžité a chybné predstavy o chování a motivaci pachatelu sexuální kriminality. Studie casto 
redukují motivaci na biologické procesy a neberou zretel na procesy v psychické rovine. Souhrn 
všech psychologických a emocionálních faktoru u pachatelu sexuální kriminality. Modelové 
prípady a jejich analýza. 
BRD - ger: PA: jv/2007 
 
 
KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VEDY 
 
006347 - ANAL 039320 
ATWATER, C.S. - DURINA, M.E. - DURINA, J.P. - BLACKLEDGE, R.D. 
Visualization of Gunshot Residue Patterns on Dark Clothing [Visualizace stop po výstrelu na 
tmavém odevu].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, c. 5, s. 1091 - 1095, 3 obr., 1 tab., lit. 5.  
 Detekce stop po výstrelu je obtížnejší, jsou- li šaty obeti tmavé nebo zakrvácené. Byl použit 
infracervený film (Trostle, 1988). Novejší metodou je Video Spectral Comparator TM 2000 
(VCS). Prednosti této metody. Detekce stop bez použití specielne upraveného filmu pri ruzné 
palebné vzdálenosti a pri použití osmi typu strelných zbraní ruzného kalibru. Výsledky a diskuse. 
USA - eng: PA: jv/2006 
 
006348 - ANAL 039321 
BERENDES, Antje - NEIMKE, Dieter - SCHUMACHER, Rüdiger - BARTH, Martin 
A Versatile Technique for the Investigation of Gunshot Residue Patterns on Fabrics and Other 
Surfaces : m-XRF [Univerzální technika zjišt ování stop po výstrelu na tkaninách a jiných 
podkladech. Metoda m-XRF].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, c. 5, s. 1085 - 1090, 7 obr., 1 tab., lit. 9.  
 Detekce stop po výstrelu metodou XRF (X-ray fluorescence) pomocí spektrometru Spectro 
Mider M. Tato metoda umožnuje detekci a mapování stop o velikosti až 20 x 20 cm. Byly 
testovány ruzné typy textilních vláken a ruzné typy roznetky u strelných zbraní, tzn. jak  
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konvencní tak moderní, nezjistitelné bežnými chemografickými metodami. Popis použitých 
metod a materiálu. Záver. Popis všech výhod metody XRF. 
USA - eng: PA: jv/2006 
 
006328 - ANAL 039314 
CICHA, Jörg 
Thermische Auswirkungen auf den menschlichen Körper : Wohnhausbrand mit 
schwerwiegenden Folgen [Termické úcinky na lidské telo. Požár obytného domu se závažnými 
následky].  
In: Kriminalistik. - 60, 2006, c. 11, s. 671 - 676, 5 obr., 1 tab., lit. 2.  
 Vznik požáru. Prubeh vyšetrování. Pátrání po obeti. Nález telesných zustatku a identifikace 
obeti analýzou DNA. Prícina požáru. Tepelné úcinky požáru na lidské telo. Smrt uhorením, 
nálezy na pokožce. Pravdepodobnost trestného cinu, sebevraždy, nebo neštastné náhody. 
BRD - ger: PA: jv/2006 
 
006329 - ANAL 039315 
MEYER, Liliane 
Sprachanalysen zur Herkunftsbestimmung im Asyl- und Ausländerbereich : Ein neues Gebiet der 
forensischen Linguistik [Analýza reci jako urcení jazykového puvodu v oblasti azylového a 
cizineckého práva. Nová oblast forenzní lingvistiky].  
In: Kriminalistik. - 60, 2006, c. 11, s. 708 - 712, lit. 18.  
 Použití logosynkritické ana lýzy v prípadech, kdy žadatel o azyl nebo cizinec nemá žádné platné 
doklady a vznikají pochybnosti o jeho puvodu. Na novém pracovišti LINGUA se tímto oborem 
lingvistiky zabývá tým expertu. Pracovní metoda: rozhovor jako základ analýzy. Možnosti a 
hranice této metody. Perspektivy. 
BRD - ger: PA: jv/2006 
 
006287 - ANAL 040325 
MOORE, Carole 
Mission: possible : Forensics for small to mid-sizes departments [Forenzní vybavení malých a 
stredne velkých oddelení].  
In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, c. 11, s. 96 - 103.  
 Príprava specialistu a využití nových technologií pri kriminalistickém vyšetrování v 
kompetencích malých a stredních policejních oddelení. Príklady využití digitálních prostredku. 
K organizaci a vybavení pro potírání pocítacové (financní, detské, mravnostní) kriminality. 
Schopnost reakce managementu na zmeny v místním nápadu kriminality a význam technicky 
kvalitních vzorku pro další (laboratorní) zpracovávání dukazu. Údaje k aktuálnímu stavu v 
této oblasti. 
USA - eng: PA: bv/2006 
 
006349 - ANAL 039322 
NICKLAS, Janice A. - BUEL, Eric 
Simultaneous Determination of Total Human and Male DNA Using a Duplex Real-Time PCR 
Assay [Simultánní urcení mužské DNA použitím duplexní zkoušky PCR v reálném case].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, c. 5, s. 1005 - 1015, 5 obr., 7 tab., lit. 19.  
 Popis metody urcování mužské DNA. Rozbor metodou PCR. Analýza STR. Vývoj zkoušky 
PCR. Overení zkoušky. Diskuse a závery. Význam této metody pro soudní vedy. 
USA - eng: PA: jv/2006 
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006359 - ANAL 040576 
PLANKA, Bohumil 
Stopa a kriminalistická stopa versus dukaz a kriminalistický dukaz.  
In: Kriminalistika. - 39, 2006, c. 4, s. 267 - 274.  
 Autor poukazuje na urcité rozpory v používání a chápání termínu kriminalistická stopa a 
kriminalistický dukaz nejen v kriminalistické praxi, ale i nekterými autory odborných clánku a 
publikací. Príklady. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006304 - ANAL 040336 
PUFAL, Ewa - PIOTROWSKI, Przemyslaw 
Oznaczanie haloperidolu w paznokciach metoda LC-ESI-MS [Stanovení haloperidolu v nehtech 
metodou LC-ESI-MS].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 56, 2006, c. 3, s. 187 - 190, 2 tab.  
 Metoda LC-ESI-MS umožnuje izolovat a stanovit množství haloperidolu na nehtech horních i 
dolních koncetin po dobu nejméne pul roku. Uplatnení metody. Aplikace chromatografických a 
spektrografických metod. Využití metody v toxikologii, zejména klinické, ve sportu a 
dopingovém rízení. 
PL - pol: PA: bv/2006 
 
006356 - ANAL 040574 
SPURNÝ, Joža 
Quo vadis kriminalistická psychologie.  
In: Kriminalistika. - 39, 2006, c. 4, s. 257 - 262, lit. 10.  
 Kriminalistická psychologie predstavuje aplikovanou psychologickou vední disciplínu s úzkou 
vazbou na kriminalistickou taktiku a metodiku. Ve vztahu k temto odvetvím kriminalistiky plní 
podpurnou funkci. Predmet kriminalistické psychologie. Teoretická východiska a možné 
obsahové zamerení nove koncipovaného studijního predmetu na PA CR - kriminalistická 
psychologie. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006367 - ANAL 040577 
STRAUS, Jirí - HLAVÍN, Petr 
Príspevek k urcení stárí latentních daktyloskopických stop.  
In: Kriminalistika. - 39, 2006, c. 4, s. 275 - 291, 1 obr., 4 tab., lit. 7.  
 Výsledky experimentu ke zjištení stálosti daktyloskopických stop. Pomucky a prostredky 
používané ve standardní daktyloskopické laboratori. Vytvorení modelových stop. Zviditelnování 
stop. Vyhodnocení experimentu. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006353 - ANAL 040658 
STRAUS, Jirí - VAVERA, František 
Základní pojmy kriminalistické balistiky.  
In: Naše policie. - 13, 2006, c. 11, s. 2.  
 Využívání kriminalistické balistiky jako vedecké metody pro identifikaci zbrane. Pocátky 
kriminalistické balistiky. Vývrt hlavne, drážky, pole - hlavní ukazatelé puvodu zbrane a její 
identifikace. Komparacní mikroskop. Vznik balistických laboratorí. Charakteristiky výstrelu a 
parametru balistické strely. Expertiza letu strely a dalších zvláštností. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
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006477 - ANAL 040705 
STRAUS, Jirí - VAVERA, František 
Kriminalistická odorologie jako soucást identifikace osob a vecí.  
In: Naše policie. - 13, 2006, c. 12, s. 6.  
 Kriminalistická odorologie jako novodobá kriminalisticko-technická metoda. Vymezení 
základního predmetu zkoumání, definice pachu. Odorologie jako samostatná metoda. Zpusoby 
zkoumání lidského pachu. Rozdelení metod šetrení pachu. Charakteristiky pachových stop, 
zajištení stop. Pachové stopy jako dukazní materiál. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006302 - ANAL 039307 
WEHNER, Heinz-Dieter - SCHULZ, Martin Manfred - WEHNER, Arno 
Dekapitationsdynamik nach Sturz in eine sich unter Last selbst verengende Seilschlinge 
[Dynamika dekapitace po pádu do smycky, která se pusobením bremena sama utahuje].  
In: Archiv für Kriminologie. - 218, 2006, c. 3 - 4, s. 108 - 122, 8 obr., lit. 8.  
 V techto prípadech není vždy jasné, zda jde skutecne o sebevraždu. Je nutno prozkoumat 
dynamiku pádu, tažnou sílu lana, stopy na krku obeti. Výsledky musí být však vždy potvrzeny 
patologickým nálezem, morfologií rány, intravitálními znaky a zmenami na povrchu lana v 
dusledku trení. 
BRD - ger: PA: jv/2006 
 
006466 - ANAL 040694 
ZANOVIT, Ján 
Vyšetrovací pokus ako samostatný procesný úkon a právne východiská jeho vykonania v 
trestnom poriadku Slovenskej republiky.  
In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, c. 12, s. 14 - 17.  
 Vyšetrovací pokus je kriminalistická metoda, která musí být vykonávána v souladu s taktickými 
kriminalistickými zásadami, a jako procesní úkon musí být vykonáván dusledne podle 
ustanovení trestního rádu. Vyšetrovací pokus jako dukazní prostredek a výklad par. 157 zákona 
c. 301 Z.z. (Trestný poriadok). 
CZ - sla: PA: bh/2007 
 
 
PENOLOGIE,  VEZENSTVÍ 
 
006484 - ANAL 040836 
FARANOVÁ, Šárka - KEDRONOVÁ, Katerina - NEJEROVÁ, Stela 
Specializované zacházení se specifickými skupinami odsouzených ve Veznici Karviná.  
In: Ceské vezenství. - 14, 2006, c. 6, s. 20 - 22.  
Karviná  Charakteristika Veznice Karviná. Specifikem karvinské veznice jsou specializovaná 
oddelení pro trvale pracovne nezaraditelné odsouzené v dozoru i zvýšené ostraze a oddelení pro 
mentálne retardované odsouzené ve zvýšené ostraze. Jsou zde zarazeni ruzne handicapovaní 
jedinci. Terapeuticko-výchovný program. Projekt ROSD a EXIT. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006488 - ANAL 040840 
HORVÁTH, Vladimír 
Svet není cernobílý. Zkušenosti z práce s Romy.  
In: Ceské vezenství. - 14, 2006, c. 6, s. 26, 1 obr.  
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Problematika práce s Romy. Výchovná práce s Romy je velice obtížná, nebot se velmi lehce 
adaptují na vezenské prostredí. Chovají se úcelove a snaží se manipulovat se zamestnanci 
vezenské služby. Rádi se sdružují a velmi casto žádají o premístení k ostatním Romum, nebot se 
znají z civilního života. Je duležité, aby pracovník vezenské služby profesionálne zvládal 
komunikaci s Romy. Další zkušenosti s Romy. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006318 - ANAL 039310 
KÜHNEL, Wolfgang 
Gruppen und Gruppenkonflikte im Jugendstrafvollzug [Skupiny a konflikty mezi skupinami ve 
výkonu trestu mladistvých].  
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 89, 2006, c. 4, s. 276 - 290, 4 obr., 8 
tab., lit. 46.  
 Do jaké míry lze identifikovat konfliktní skupiny ve výkonu trestu mladistvých. Jakým 
procesem se tyto skupiny tvorí. Do jaké míry prispívá vezení ke konfliktu mezi skupinami a 
interpersonálním konfliktum. Údaje byly získány v nekolika nemeckých zarízeních pro mládež 
(Spremberg, Wriezen, Neustrelitz, Berlín). 
BRD - ger: PA: jv/2006 
 
006483 - ANAL 040835 
MAHELOVÁ, Hana 
Projekt studia odsouzených úspešne pokracuje.  
In: Ceské vezenství. - 14, 2006, c. 6, s. 19, 1 obr.  
Brno  Ve Vazební veznici Brno se v rámci projektu integrace odsouzených osob ve výkonu 
trestu odnetí svobody do studia na Ekonomicko-správní fakulte Masarykovy univerzity v Brne 
prihlásilo pet odsouzených , kterí byli prijati a zacali studovat obory Management a Regionální 
rozvoj a cestovní ruch. Výuka odsouzených ve Vazební veznici Brno. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006490 - ANAL 040842 
MICHL, Otakar 
Konference ICPA ve Vancouveru.  
In: Ceské vezenství. - 14, 2006, c. 6, s. 36 - 37, 3 obr.  
Akce: [Konference]Vancouver (KANADA), 22.10.2006-26.10.2006.  
 Ve dnech 22.-26.10.2006 se konala v kanadském Vancouveru, 8. výrocní konference, kde 
hlavními tématy byly problematiky: Složení vezenské populace, návrat odsouzených zpet do 
spolecnosti a právní aspekty spojené se zacházením s teroristy ve veznicích. Nekteré 
výtahy referátu. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006482 - ANAL 040834 
MONTGOMERYOVÁ, Eva - HUNA, Roman 
Vezenství není byznys.  
In: Ceské vezenství. - 14, 2006, c. 6, s. 17, 2 obr.  
 Rozhovor s R. Hunou, který je programovým poradcem Sekretariátu Rady Evropy, Divize 
trestní justice. Studijní cesta ázerbájdžánských pracovníku vezenské služby v CR. Nejvyspelejší 
vezenské systémy. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
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006480 - ANAL 040832 
PETRAS, Michal 
Projekty financování z evropského sociálního fondu.  
In: Ceské vezenství. - 14, 2006, c. 6, s. 14 - 15.  
 Využití evropských penez v projektech vezenské služby. Evropský sociální fond (ESF), v rámci 
nehož jsou prostrednictvím jednotlivých operacních programu (spolu)financovány projektové 
aktivity zamerené na priority vzdelávání, zamestnání a pomoc lidem, jimž hrozí sociální izolace 
ve spolecnosti. Neziskové organizace a projekty ve spolupráci s vezenskou službou. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006485 - ANAL 040837 
Realizace terapeutických programu ve veznicích.  
In: Ceské vezenství. - 14, 2006, c. 6, s. 22.  
Akce: Realizace terapeutických programu ve veznicích [Seminár]. Pracov (CR), 13.09.2006- 
14.09.2006.  
Pracov  Ve dnech 13.-14.9.2006 se konal v Pracove seminár pod názvem Realizace 
terapeutických programu ve veznicích. Organizace semináre byla pojata ve skupinách, které 
samostatne zpracovávaly spolecné zadání. vytvorení speciálních psychoterapeutických programu 
pro jednotlivé kategorie odsouzených. Prubeh semináre. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006481 - ANAL 040833 
VÁNA, Martin 
Evropská konference reditelu a koordinátoru vzdelávání ve vezenství.  
In: Ceské vezenství. - 14, 2006, c. 6, s. 16.  
Akce: Evropská konference reditelu a koordinátoru vzdelávání ve vezenství [Konference]. Praha 
(CR), 21.09.2006-24.09.2006.  
 Vezenská služba CR usporádala ve dnech 21.-24.9.2006 v Praze ve spolupráci s Evropskou 
asociací pro vzdelání ve vezenství 6. rocník Evropské konference reditelu a koordinátoru 
vzdelávání ve vezenství. Nekteré informace z této konference. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
 
POLICIE, BEZPECNOSTNÍ SLUŽBY 
 
006290 - ANAL 039303 
BAILEY, James A. - CASANOVA, Ruby S. - BUFKIN, Kim 
A Method for Enhancing Gunshot Residue Patterns on Dark and Multicolored Fabrics Compared 
with the Modified Griess Test [Metoda zvetšení stop po výstrelu na tmavých a mnohobarevných 
látkách v porovnání s modifikovaným Griessovým testem].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, c. 4, s. 812 - 814, 3 obr., lit. 7.  
 Porovnání nekolika metod identifikace stop strelného prachu. Popis použité metody a materiálu. 
Výsledky a diskuse. 
USA - eng: PA: jv/2006 
 
006421 - ANAL 040801 
BERZSI, Gabriel - MECHOVÁ, Simona 
Výber policistu k NPC.  
In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, c. 4, s. 3 - 6, 2 grafy, 1 tab.  
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Kvalita výberu policistu k Národní protidrogové centrále (NPC). Základní principy výberu 
policistu v historii NPC - etapy. Analýza prijímacího rízení do prímého výkonu od 10/2004 - 
9/2006. Výberové rízení na ostatních pozicích (od 1.2.2005).  
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006277 - ANAL 040321 
FALK, Kay 
Four legs, a tail and lots of heart : Police K-9s really are something special [Psi, význam a 
zvláštnosti policejní kynologie].  
In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, c. 11, s. 48 - 58, 7 obr. 
 Uplatnení policejní kynologie v USA. Výcvikové stredisko v Cross Creek v Edgefield, Jižní 
Karolína. Výber a výcvik policejních psu, speciální výcvikové kurzy. Zásady výcviku. Kontakty. 
USA - eng: PA: bv/2006 
 
006339 - ANAL 039316 
GLEASON, Tag 
Ethics Training for Police [Etika jako soucást policejního výcviku].  
In: Police Chief. - 73, 2006, c. 11, s. 58 - 61, lit. 4.  
 Mezinárodní asociace IACP (International Association of Chiefs of Police, Inc.) doporucila 
zaradit etiku do všech výcvikových programu. Duvody vyplývají z každodenní policejní praxe. 
Nutnost odhadnout situaci, rychle a správne se rozhodovat ve stresových situacích, odpovednost 
za výsledek. Význam tohoto programu pro policejní práci. 
USA - eng: PA: jv/2006 
 
006405 - ANAL 040597 
MACEK, Pavel 
Vytvorili jsme nový studijní obor.  
In: Hlásí se policie. - 10, 2006, c. 6, s. 6, 1 obr.  
 Rozhovor s P. Mackem, s reditelem Ústavu policejne bezpecnostních studií PA CR v Praze. 
Mezinárodní konference zamerená na úkoly speciálních policejních disciplín ve vysokoškolské 
príprave policistu. Vysokoškolská príprava policistu. Analýza profesní cinnosti po linii 
policejních služeb a dalších policejne bezpecnostních subjektu. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006274 - ANAL 040319 
MOORE, Carole 
All in a good day's sleep : Police and rotating shifts [Ke kvalitnímu spánku a odpocinku ve dne u 
policistu z nocních smen].  
In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, c. 11, s. 34 - 41.  
 Problematika smenné služby z hlediska zdraví a kondice policistu. Zásady odpocinku a spánku 
ve dne po nocní službe. Vlivy rotace služeb na lidský organismus. Další doporucení (k systému 
rotace služeb, aj.) a z výsledku výzkumu v USA. 
USA - eng: PA: bv/2006 
 
006287 - ANAL 040325 
MOORE, Carole 
Mission: possible : Forensics for small to mid-sizes departments [Forenzní vybavení malých a 
stredne velkých oddelení].  
In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, c. 11, s. 96 - 103.  
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Príprava specialistu a využití nových technologií pri kriminalistickém vyšetrování v 
kompetencích malých a stredních policejních oddelení. Príklady využití digitálních prostredku. 
K organizaci a vybavení pro potírání pocítacové (financní, detské, mravnostní) kriminality. 
Schopnost reakce managementu na zmeny v místním nápadu kriminality a význam technicky 
kvalitních vzorku pro další (laboratorní) zpracovávání dukazu. Údaje k aktuálnímu stavu v této 
oblasti. 
USA - eng: PA: bv/2006 
 
006268 - ANAL 039299 
MORASH, Merry - KWAK, Dae-Hoon - HAARR, Robin 
Gender differences in the predictors of police stress [Prediktory stresu v policejní práci u 
policistu a policistek].  
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 29, 2006, c. 3, s. 
541 - 564, 8 tab., lit. 60.  
 Faktory, které zpusobují stres v policejní práci, v tomto prípade problémy na pracovišti, problém 
rodinného zázemí, vzájemné vztahy mezi spolupracovníky, organizacní a místní podmínky. 
Vyhodnocení výsledku. Porovnání s drívejšími výzkumy. Diskuze a záver. 
GBR - eng: PA: jv/2006 
 
006340 - ANAL 039317 
SAVILLE, Gregory 
Emotional Intelligence in Policing [Emocionální inteligence v policejní práci].  
In: Police Chief. - 73, 2006, c. 11, s. 38 - 41, 1 obr., lit. 10.  
 Definice pojmu emocionální inteligence (EI). Je to schopnost pochopit a zvládnout své vlastní 
emoce a do znacné míry i emoce ostatních lidí ve svém okolí. EI je nezbytná pro policejní práci, 
zvlášte ve stresových a konfliktních situacích. Jakým zpusobem je možno zdokonalit EI. 
USA - eng: PA: jv/2006 
 
006375 - ANAL 040583 
SLAVÍKOVÁ, Kveta - PLECITÝ, Vladimír 
Verím v poctivé a odborne vzdelané policisty.  
In: Verejná správa. - 17, 2006, c. 47, s. 10 - 11, 1 obr.  
 Rozhovor s V. Plecitým, rektorem PA CR. Zpracování dvou nových studijních oboru, které 
budou soucástí akreditovaného studijního programu Bezpecnostní studia. Jeden s názvem 
Kriminalistika a další forenzní disciplíny, je zameren na prípravu kriminalistu a policejních 
orgánu z oblasti vyšetrování trestné cinnosti a druhý obor - Policejní cinnost pro policisty 
porádkové služby, dopravní, kriminální, cizinecké a pohranicní policie. Príprava projektu dvou 
fakult. Zamerení na policejní problematiku a na problematiku verejné správy. Výuka na PA CR. 
Uplatnení absolventu. Mezinárodní spolupráce PA CR s policejním školstvím v EU a dalších 
státech (Cepol, MEPA, AEPC). Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006406 - ANAL 040598 
TÉGL, Patrik 
Antikonfliktní tým: Predcházíme problémum.  
In: Hlásí se policie. - 10, 2006, c. 6, s. 21, 2 obr.  
 Vznik antikonfliktních týmu. Úkoly týmu. Výber do týmu. Akce antikonfliktních týmu. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
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006284 - ANAL 040322 
Vehicles and Accessories Showcase [Ukázka nových vozidel a príslušenství].  
In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, c. 11, s. 60 - 65, 15 obr 
 Nové výrobky pro doplnení a modernizaci služebních vozidel americké policie. Celkem 15 
produktu s foto a popisem. Mj. systém držáku a uchytu pro zbrane, mapy, náklad, apod. pro 
služební i civilní vozidla Dodge Magnum a Toyota FJ Cruisers, také výsuvná základna pro 
náklad Extendo Bed, vozidlový systém lokace a cestovní mapy TRAKIT, vestavba pro prepravu 
služebních psu K9 Transport Systems, film pro zvýšení neprustrelnosti okenních skel. 
USA - eng: PA: bv/2006 
 
006285 - ANAL 040323 
WEINSTEIN, Jeri 
Using GPS to take kommand [Využití GPS pro rízení policie].  
In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, c. 11, s. 66 - 75.  
 K uplatnení satelitního globálního a i místního systému urcování polohy (GPS, resp. LPS) v 
systému rízení operativních cinností policie v USA. Iniciacní integracní program pro 
management závažných a mimorádných událostí NIIMS (v r. 2004 byl transformován na  
Nationa Incident Management System - NIMS). Georafický informacní systém GIS a jeho 
uplatnení v rámci GPS. Soucasný stav a perspektivy využití. 
USA - eng: PA: bv/2006 
 
006278 - ANAL 039300 
WRIGHT, Rebecca - POWELL, Martine B. - RIDGE, Damien 
Child abuse investigation : an in-depth analysis of how police officers perceive and cope with 
daily work challenges [Vyšetrování prípadu zneužívání detí. Jak policisté vnímají a reší denní 
problémy své práce. Hloubková analýza].  
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 29, 2006, c. 3, s. 
498 - 512, lit. 49.  
 Vyšetrování prípadu zneužívání detí. Jakým zpusobem reší policisté tyto prípady a jaký vliv 
mají tyto prípady zpetne na jejich další cinnost. Analýza byla provedena formou konzultace s 25 
policisty ve trech australských státech. Jak policisté zvládají stresové situace spojené s potíráním 
tohoto druhu kriminality. 
GBR - eng: PA: jv/2006 
 
 
PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 
006325 - ANAL 039311 
ADAMOVÁ, Eva 
Making Law Work, Environmental Compliance and Sustainable Development, Volume I, II, 
Ed.: D. Zaelke, D. Kaniaru, E Kružíková.  
In: Správní právo. - 39, 2006, c. 5, s. 316 - 322.  
Rec. na : Making Law Work, Environmental Compliance and Sustainable Development, Volume 
I, II [monografie] : Cameron May Ltd, 2005.  
 Název publikace by se dal spíše vyložit než preložit slovy "co delat, aby právo fungovalo v 
zájmu životního prostredí a udržitelného rozvoje". První svazek zahrnuje kapitoly venované 
obecnejším otázkám zajištování souladu lidského chování s normami mezinárodního a 
vnitrostátního práva, mezinárodních smluv, prosazování práva, funkce soudních orgánu a podíl 
nevládních organizací na procesu dodržování práva. Druhý svazek prináší podrobnejší pohled na 
uplatnování práva na informace o životním prostredí, dodržování práva v oblasti obchodování s  
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emisemi, formy podpory dodržování práva ze strany státu, indikátory pro merení dodržování 
práva, mezinárodní institucionální struktury pusobící ve sfére dodržování práva a na nekteré 
aspekty vztahu mezi konkurenceschopností a dodržováním práva. 
CZ - cze: PA: jv/2006 
 
006327 - ANAL 039313 
BIRK, Dieter - PÖLLATH, Reinhard 
Erbschaftsteuerfreiheit bei Unternehmensfortführung ? : Verfassungsmässigkeit und 
ökonomische Vernunft einer Änderung der Erbschaftsteuer [Volnost dedické dane pri dalším 
podnikání ? Ústavnost a ekonomická úcelnost zmeny dedické dane].  
In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 39, 2006, c. 7, s. 209 - 212, lit. 31.  
 Chystané zmeny zákona o dedické a darovací dani. Charakteristika zmen. Duvody, které k 
tomuto kroku vedly. Kritické zhodnocení nové právní úpravy. Dusledky a perspektivy. Záver. 
BRD - ger: PA: jv/2006 
 
006352 - ANAL 040573 
BORGULA, Adam 
Právní aspekty využití mestských kamerových dohlížecích systému.  
In: Kriminalistika. - 39, 2006, c. 4, s. 252 - 256.  
 Právní rozbor používání mestských kamerových dohlížecích systému. Náhled na problematiku 
mestských kamerových systému z hlediska ústavního porádku CR. Záznamy z mestských 
kamerových dohlížecích systému jako možným osobním údajum a právním režimum 
provozování techto systému Policií CR nebo obecní policií. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006322 - ANAL 040342 
BRABEC, František 
Rozpad formálních pravidel v ceské legislative aneb nekolik poznámek k opomíjení formy.  
In: Právník. - 145, 2006, c. 12, s. 1432 - 1440, lit.  
 K souladu formy s obsahem legislativních produktu v CR. Príspevek je soucástí výzkumného 
projektu Analýza formálních struktur právních dokumentu, garantovaného GA AV CR. Z 
výsledku systematického sledování legislativních produktu v CR. Príklady nejasností, chyb a 
opomenutí a jejich trídení (klasifikace). Úpadek formální kvality ceského právního rádu jako 
dokumentovatelná skutecnost. 
CZ - cze: PA: bv/2006 
 
006321 - ANAL 040341 
CHOVANCOVÁ, Katarina 
Rozhodcovské pravidlá medzinárodného rozhodcovského súdu v Londýne.  
In: Právník. - 145, 2006, c. 12, s. 1414 - 1431.  
 Pravidla a rozhodcí pusobení londýnského Mezinárodního rozhodcího soudu LCIA. Existence 
obdobných institucí ve Vídni a Paríži. Uplatnované zásady rešení sporu, pravidla UNCITRIAL. 
Historický vývoj a základní charakteristika pravidel LCIA a jejich soucasnost. 
CZ - sla: PA: bv/2006 
 
006294 - ANAL 040330 
CÍSAROVÁ, Dagmar 
Mezinárodní terorismus a bezpecnost Evropské unie (právní náhled).  
In: Bulletin advokacie. - 2006, c. 11-12, s. 108 - 109.  



 19 

Rec. na : Mezinárodní terorismus a bezpecnost Evropské unie (právní náhled) / Bohumil Pikna. - 
Praha : Linde Praha, a. s., 2006. 
 Recenze D. Císarové k práci zabývající se problematikou boje s mezinárodním terorismem. K 
právním a politickým nástrojum EU a z pohledu mezinárodního práva verejného. Charakteristika 
8 cástí knihy (východiska, mezinárodní souvislosti, potírání, bezpecnostní spolupráce, 
bezpecnostní institut, opatrení EU, civilní ochrana, zvládání krizí). 
CZ - cze: PA: bv/2006 
 
006334 - ANAL 040347 
HRVOL, Miloš 
Štátna služba a jej ústavnoprávne základy.  
In: Právo pro podnikání a zamestnání. - 15, 2006, c. 12, s. 15 - 18, lit. 9.  
 Tri úrovne ústavneprávního vyjádrení postavení a služby státních nebo verejných zamestnancu. 
Zarazení Slovenska, CR, SRN a nekterých dalších evropských zemí. Charakteristika a formulace 
z ústav vybraných zemí ve vztahu ke státní a verejné službe. Nekterá porovnání. 
CZ - sla: PA: bv/2006 
 
006333 - ANAL 040346 
JOUZA, Ladislav 
Zmeny v zamestnávání cizincu.  
In: Právo pro podnikání a zamestnání. - 15, 2006, c. 12, s. 12 - 13.  
 Legislativní podmínky pro zamestnávání cizincu. Zákon o zamestnanosti c. 435/2004 Sb. a tri 
kategorie cizincu. Z unijního práva. Zamestnávání cizincu bez povolení jako významná zmena 
podle novely c. 161/2006 Sb., úcinné od 1. 4. 2006. Zmeny v oznamovací povinnosti 
zamestnavatelu. 
CZ - cze: PA: bv/2006 
 
006350 - ANAL 040571 
MUSIL, Jan 
Reforme trestního práva v Ceské republice chybejí velká témata.  
In: Kriminalistika. - 39, 2006, c. 4, s. 237 - 245, lit. 14.  
 Príciny legislativního nezdaru návrhu trestního zákoníku. Pokracování reformních prací. Návrh 
konkrétních doporucení pro trestnepolitické rozhodování. Kriminalizace. Duvody pro 
kriminalizaci. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006332 - ANAL 040345 
PRIB, Jan 
Základní prameny sociálního pojištení v roce 2007.  
In: Právo pro podnikání a zamestnání. - 15, 2006, c. 12, s. 7 - 12.  
 K provedení zák. c. 155/1995 Sb. a k vládnímu narízení c. 462/2006 s úcinností od 1. ledna 
2007. Redukcní hranice pro stanovování výpoctového základu v r. 2007 a jeho stanovování. 
Samostatne výdelecné osoby a duchodové pojištení. Min. vymerovací základ zdravotního 
pojištení a daní z príjmu. 
CZ - cze: PA: bv/2006 
 
006315 - ANAL 039308 
QUENSEL, Stephan 
Moderne Gladiatoren : Ein Cannabis-Disput [Noderní gladiátori. Spor o cannabis].  
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In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 89, 2006, c. 4, s. 291 - 313, 1 obr., 
lit. 94.  
 Soucasné spory o legalizaci cannabisu v Nemecku. Autor kritizuje jednostrannost a zpusob 
techto debat, které se dostaly do slepé ulicky. Strategie potírání drogové kriminality ve školách a 
v silnicní doprave. Jak najít východisko. Perspektivy. 
BRD - ger: PA: jv/2006 
 
006326 - ANAL 039312 
SEMIÁNOVÁ, Zdenka 
Dorucování v rízení o udelení mezinárodní ochrany po novele azylového zákona.  
In: Správní právo. - 39, 2006, c. 5, s. 270 - 282, lit. 9.  
 Dosavadní zkušenosti z praxe ukázaly, že právní úprava dorucování obsažená v zákonu o azylu 
je nevyhovující. Novou právní úpravou se má dorucování zjednodušit a soucasne zprehlednit. 
Zároven jsou respektována specifika azylového rízení. Charakteris tika puvodní a nové úpravy 
dorucování. Dorucování písemností do vlastních rukou. Náhradní zpusob dorucování. Právní 
dusledky nesprávného dorucení v rízení o udelení mezinárodní ochrany. 
CZ - cze: PA: jv/2006 
 
006320 - ANAL 040340 
TOMÁŠEK, Michal 
Katalog základních práv pro trestní spolupráci v EU.  
In: Právník. - 145, 2006, c. 12, s. 1398 - 1413, lit.  
 Rámec a závaznost katalogu základních práv a svobod v EU. Soudcovská tvorba katalogu a 
význam rozhodovací cinnosti Evropského soudního dvoru. Podrobneji ke katalogu základních 
práv EU pro trestní rízení. Príklady a komentáre. 
CZ - cze: PA: bv/2006 
 
006292 - ANAL 040328 
TULÁCEK, Jan 
Kopírování autorských del literárních pro vlastní potrebu.  
In: Bulletin advokacie. - 2006, c. 11-12, s. 74 - 79, 1 obr.  
 Praktické problémy pri kopírování autorského díla (literárního, vedeckého) díla pro vlastní 
potrebu podle autorského zákona (c. 121/2000 Sb., ve znení novely c. 216/2006 Sb.). Cíle, 
rozsah zákona a okruhy problému. 
CZ - cze: PA: bv/2006 
 
006291 - ANAL 040327 
VANTUCH, Pavel 
Kdy lze užít odposlech telekomunikacního provozu jako dukaz proti obvinenému.  
In: Bulletin advokacie. - 2006, c. 11-12, s. 48 - 56.  
 Zvyšuje se pocet kauz, ve kterých se v trestních vecech využívají telefonní odposlechy a 
záznamy telekomunikacního provozu. Legislativa k možnostem využití odposlechu a praxe. Par. 
62 trestního zákona. Odposlechy na základe mezinárodních smluv. Právní postihy a tresty. 
CZ - cze: PA: bv/2006 
 
006385 - ANAL 040677 
BELOHLÁVEK, Alexander J. 
Pristoupení Evropského spolecenství k Haagské konferenci o mezinárodním právu soukromém. 
In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, c. 12, s. 6 - 7.  
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Deklarování zájmu Rady EU o clenství ES v tzv. Haagské konferenci. Založení Haagské 
konference (1893) jako mezivládní organizace s cílem unifikace kolizních norem a uzavírání 
mezinárodních smluv upravujících  jednotlivé oblasti mezinárodního práva soukromého. 
Rozhodnutím Rady EU o pristoupení Spolecenství k Haagské konferenci dojde k tomu, že nove 
uzavrené mezinárodní smlouvy na poli této organizace budou spadat do oblasti komunitárního 
práva a jako takové budou aplikovány a vykládány. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006377 - ANAL 040584 
BICÁKOVÁ, Olga 
Prestupky a správní delikty podle zákona o zamestnanosti od 1.1.2007. 
In: Verejná správa. - 17, 2006, c. 47, s. 12, 21 - 23, 5 obr.  
 Zákon c. 435/2006 Sb., o zamestnanosti, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon o 
zamestnanosti") vymezuje skutkové podstaty prestupku (paragraf 139), kterých se mohou 
dopustit pouze fyzické osoby, a správních deliktu právnických osob (paragraf 140) a 
podnikajících fyzických osob a soucasne stanoví maximální výše pokut, které mohou úrady 
práce za tyto verejnoprávní delikty uložit. Rovné zacházení. Zprostredkování práce. Nelegální 
práce. Zamestnávání cizincu a osob se zdravotním postižením. Volná pracovní místa. Lékarské 
podklady. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006387 - ANAL 040679 
BICÁKOVÁ, Olga 
Zákon o zamestnanosti - úcinná a efektivní kontrola nelegální práce.  
In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, c. 12, s. 13 - 15.  
 Zákon c. 435/2004 Sb., o zamestnanosti, ve znení pozdejších predpisu, obsahuje úcinné právní 
nástroje a instituty napomáhající rozvoji trhu práce a snižovaní nezamestnanosti. Patrí mezi ne i 
rozšírení pravomocí orgánu kontroly pri potírání nelegálního zamestnávání. Druhy nelegální 
práce. Orgány kontroly a jejich oprávnení. Povinnosti kontrolovaných osob. Právní dusledky pro 
obcana nebo cizince v souvislosti s výkonem nelegální práce. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006394 - ANAL 040591 
BICÁKOVÁ, Olga 
Dávky v nezamestnanosti.  
In: Verejná správa. - 17, 2006, c. 49, s. 28 - 29, 2 obr.  
 Poskytování podpory v nezamestnanosti a podpory pri rekvalifikaci je soucástí státní politiky 
zamestnanosti v CR. Státní politiku zamestnanosti jako druh státní cinnosti upravuje zákon c. 
435/2004 Sb., o zamestnanosti, ve znení pozdejších predpisu. Podporu v nezamestnanosti a 
podporu pri rekvalifikaci vyplácejí státní úrady - úrady práce. Evidence uchazecu o zamestnání. 
Procentní sazba podpory. Podpurcí doba. Neprávem poskytnuta podpora. Podpora pri 
rekvalifikaci. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006402 - ANAL 040594 
HOVORKA, Daniel - KOTÁKOVÁ, Hana - TRUBACOVÁ, Klára - CERNÁ, Milena - 
RERICHOVÁ, Daniela 
Nekteré aspekty sociálních služeb.  
In: Verejná správa. - 17, 2006, c. 51 - 52, príloha.  
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Aspekty sociálních služeb v CR. Pestounská péce v minulosti. Spolky okresní péce o mládež. 
Individuální péce a pestounské kolonie. Reorganizace systému pro roce 1948. Nové organizacní 
zajištení sociálne právní ochrany detí. Širší rámec sociální péce. Usporádání verejné správy po 
roce 1989. Zarízení pro výkon pestounské péce. Dusledky reformy verejné správy. Pestounská 
péce na prechodnou dobu. Koncepce péce o ohrožené deti a deti žijící mimo vlastní rodinu. 
Valorizace duchodu. Zákon o sociálních službách pod lupou.  
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006355 - ANAL 040660 
LANGER, Petr 
Uplatnení zákazu reformationis in peius v odvolacím rízení.  
In: Trestneprávní revue. - 5, 2006, c. 11, s. 317 - 324.  
 Zákaz reformace in peius je principem nedovolujícím zhoršit postavení osoby, která podala 
opravný prostredek, nebo v jejíž prospech byl podán jinou oprávnenou osobou, ve srovnání se 
situací, kterou napadené rozhodnutí založilo pred prvním podáním takového prostredku. 
Uplatnení tohoto principu umožnuje napadat a prezkoumávat nesprávná rozhodnutí. Je uznáván 
témer v celém svete a rozdíly jsou v podstate jen v tom, zda platí v plném ci omezeném rozsahu. 
Soucasná právní úprava pricipu reformationis in peius v ceském právním rádu a jeho uplatneném 
v odvolacím rízení, a to predevším v souvislosti s výrokem o vine, trestu, ochranném opatrení a 
náhrade škody. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006412 - ANAL 039323 
OSTENDORF, Heribert 
Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31.5.2006 für die gesetzliche 
Ausgestaltung des Jugendstrafvollzuges [Dusledky rozhodnutí Spolkového ústavního soudu z 
31.5.2006 pro zákonnou úpravu výkonu trestu mladistvých].  
In: Neue Kriminalpolitik. - 18, 2006, c. 3, s. 91 - 93.  
 Nutnost vytvorit novou detailní právní úpravu zákona o výkonu trestu mladistvých. Soucasná 
situace v Nemecku a požadavky, které má tento zákon splnovat. Návrh zákona, vypracovaný 
Spolkovým ministerstvem spravedlnosti. Rozbor tohoto návrhu. Zvláštnosti výkonu trestu 
mladistvých. Respektování zkušeností z dosavadní praxe. Povinnost prezkoumání a novelizace. 
Nový systém opravných prostredku. 
Záverecné zhodnocení. 
BRD - ger: PA: jv/2006 
 
006358 - ANAL 040575 
PROTIVINSKÝ, Miroslav 
Pro jaký výklad rekognice (paragraf 104b Tr.R.) se máme angažovat? 
In: Kriminalistika. - 39, 2006, c. 4, s. 263 - 266, lit. 2.  
 Autor polemizuje s citovaným autorem o možnostech výkladu ustanovení paragrafu 104b Tr.R. 
o rekognici de lege lata i per analogiam. Pléduje za výklad, který nebude jednostranný, nýbrž 
bude respektovat oba v úvahu pricházející ústavneprávní zájmy: Ochranu práv obvineného i 
ochranu spolecnosti pred kriminalitou. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
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006413 - ANAL 039324 
SAFFERLING, Christoph J.M. 
Die Abgrenzung zwischen strafloser Vorbereitung und strafbarem Versuch im deutschen, 
europäischen und im Völkerstrafrecht [Hranice mezi beztrestnou prípravou trestného cinu a 
trestným pokusem v nemeckém, evropském a mezinárodním trestním právu].  
In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 118, 2006, c. 3, s. 682 - 716, lit. 190.  
 Úvod. Podstata problému. Ruzné pojetí v nemeckém, evropském a mezinárodním právu. Rozsah 
daného problému podle Spolkového soudního dvora (BGH) a podle 22 trestního zákoníka. 
Zpracování daného problému v nemecké odborné literature - strucný prehled. Pokus o trestný cin 
z hlediska evropského trestního práva a mezinárodního trestního práva. Spolecné rysy a rozdíly. 
Záver: pokus o trestný cin z hlediska právní dogmatiky. 
BRD - ger: PA: jv/2006 
 
006357 - ANAL 040661 
SEKVARD, Ondrej 
Mimorádné opravné prostredky ve slovenském trestním rízení.  
In: Trestneprávní revue. - 5, 2006, c. 11, s. 324 - 335.  
 Právní úprava mimorádných opravných prostredku na Slovensku (zákon c. 301/2005 Z.z., 
trestný poriadok). Druhy mimorádných opravných prostredku, jejich pojetí. Odstranení institutu 
mimorádného dovolání. Úprava mimorádného opravného prostredku uplatnujícího se výhradne 
ve vztahu k rozhodnutím z prípravného rízení. Srovnání s ceskou právní úpravou. 
CZ - cze: PA: bh/2006 
 
006362 - ANAL 040664 
Souhrn aktuální judikatury : 4. Marení výkonu úredního rozhodnutí Zprac. František Púry.  
In: Trestneprávní revue. - 5, 2006, c. 11, s. 338 - 344.  
 Nejnovejší vývoj judikatury u trestného cinu marení výkonu úredního rozhodnutí podle par. 171 
TrZ. Nekterá rozhodnutí Nejvyššího soudu CR, která obsahují urcitá zevšeobecnení právních 
záveru nebo vyvolávají polemickou reakci. Dominantní prípady porušování zákazu rízení 
motorových vozidel nebo nerespektování trestu vyhoštení, resp. zákazu pobytu v CR. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006354 - ANAL 040659 
SVOBODA, Pavel 
Rozpor s mezinárodním právem jako duvod neplatnosti komunitárních aktu.  
In: Právní rozhledy. - 14, 2006, c. 23, s. 855 - 858.  
 Právní globalizace, pri níž vzniká potreba vetší provázanosti jednotlivých právních rádu na 
úrovni státní a mezinárodní, zejména v oblasti právních aspektu bezpecnostní politiky a v této 
souvislosti i vztah mezinárodního a evropského práva. Problematika zjištování komunitárních 
právních aktu, provádejících normy mezinárodního práva. Východiska legality (právnosti) 
komunitárních aktu - právní stát, presumpce platnosti. Procesní rámec, duvody neplatnosti. 
Podmínky prezkumu legality komunitárního aktu vuci mezinárodního práva (závaznost 
mezinárodneprávního aktu pro Spolecenství, prímý úcinek, zjevnost porušení mezinárodní 
normy).  
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006392 - ANAL 040589 
TUNKA, Martin 
Významné zmeny právního prostredí pro územní plánování, stavební rád a proces vyvlastnení 
nemovitosti.  
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In: Verejná správa. - 17, 2006, c. 49, s. 12, 21, 2 obr.  
 Stavební zákon predstavuje nástroj, který výraznou merou ovlivnuje rozhodování o promenách 
prostredí, ve kterém žijeme. Nová podoba stavebního zákona - legislativa (zákon c. 183/2006 
Sb., 184/2006 Sb., a zákon c. 186/2006 Sb. - charakteristika zmen v techto zákonech. Politika 
územního rozvoje CR. Semináre k zákonu o územním plánování a stavebním rádu. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006360 - ANAL 040662 
VRCHNÍ SOUD V PRAZE 
K právu obvineného na obhajobu.  
In: Trestneprávní revue. - 5, 2006, c. 11, s. 335 - 336.  
 Rozhodnutí o vazbe nelze oduvodnovat tím, že obvinený se nedoznal ke spáchání trestného 
cinu, pro který je stíhán. Obvinený není povinen sám sebe usvedcovat a jestliže trestnou cinnost 
popírá, nelze z jeho postoje vyvozovat jakékoli závery pro jeho vzetí do vazby, resp. ponechání v 
ní. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006366 - ANAL 040668 
WINTEROVÁ, Alena 
O nové pojetí civilního procesu : Soubor statí.  
In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2004, c. 4 (vyd. 2006), s. 1 - 164.  
 Soubor statí A. Winterové, které na téma civilního procesu a jeho pojetí publikovala v letech 
1990 - 2005 v ruzných casopisech a sbornících. Jsou venovány temto dílcím otázkám ceského 
civilního procesu: celková koncepce budoucí úpravy sporného a nesporného rízení, vztah 
projednací a inkvizicní zásady, aktivita soudcu a poucování úcastníku, otázky hledání pravdy v 
civilním procesu vcetne obnovení rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání, otázky 
zrychlení civilního procesu a uplatnení koncentracního principu, koncepce nového exekucního 
rízení, nová úprava správního soudnictví. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006468 - ANAL 040696 
CRHA, Lumír 
Korupce nebo lobbing (nebo lobbying).  
In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, c. 12, s. 20 - 26, 1 tab.  
 Korupce a lobbing - rozdíly v obsahu obou pojmu. Lobbing v politice a jeho úcel, etický rozmer 
lobbingu. Podstata korupce, trestneprávní hledisko. Neoprávnená výhoda jako pomucka pri 
nalezení hranice mezi korupcí a lobbingem, srovnání s volnou hospodárskou souteží, resp. s 
nekalou souteží. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006422 - ANAL 040688 
FENYK, Jaroslav 
Projekt modelového trestního práva Corpus Juris a právo na spravedlivý proces.  
In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2006, c. 1: Ochrana základních práv a svobod v 
procesu europeizace trestního práva, s. 35 - 44.  
 Rozpoctové prostredky ES jsou považovány za nejduležitejší nástroj evropské politiky. Jejich 
zneužití má proto zásadní dopad na tvorbu a fungování politických zámeru Spolecenství i Unie. 
Smlouva o EU a podepsání Úmluvy o ochrane financních zájmu ES (1995). Návrh modelového 
trestního kodexu (Corpus Juris) a predpoklad vytvorení Evropské justicní oblasti v trestních 
vecech, založené na principu evropské trestní teritoriality. Koncepce Corpus Juris, jeho  
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hmotneprávní a procesní oblast. Úrad Evropského verejného žalobce. Proveditelnost Corpus 
Juris, evropský zatýkací rozkaz. Dokumenty EU a právo na spravedlivý proces. Charta 
základních práv EU. Základní zásady Corpus Juris 1997 a 2000. Právo na spravedlivý proces 
podle Corpus Juris 2000 a problém vztahu k systému common law (kolize s Habeas Corpus). 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006423 - ANAL 040689 
GRIVNA, Tomáš 
Zásada "ne bis in idem" v souvislosti s volným pohybem osob po teritoriu EU.  
In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2006, c. 1: Ochrana základních práv a svobod v 
procesu europeizace trestního práva, s. 45 - 64.  
 Zásada ne bis in idem , t.j. zákazu opakovaného trestního stíhání, popr. potrestání za týž cin v 
kontinentálních právních systémech a rádech. Je jedním ze základních lidských práv a jeho 
úcelem je zajištení stavu právní jistoty jak v trestneprávním, tak i v trestneprocesním vztahu. 
Úprava této zásady v mezinárodním a komunitárním právu, v Provádecí úmluve k Schengenské 
dohode, výklad Evropského soudního dvora. Kompetencní konflikty. Úprava zásady ne bis in 
idem ve vnitrostátním právu s ohledem na Provádecí úmluvu. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006425 - ANAL 040690 
HERCZEG, Jirí 
Zákaz mucení v judikature Evropského soudu pro lidská práva.  
In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2006, c. 1: Ochrana základních práv a svobod v 
procesu europeizace trestního práva, s. 65 - 79.  
 Otázka ochrany zatcených nebo zadržovaných osob pred možností nátlaku nebo prímého 
mucení ze strany represivních složek. Mezinárodní zásady v oblasti ochrany pred mucením. 
Judikatura Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) k cl. 3 Úmluvy o zabránení mucení. 
Odlišnost pojmu mucení, nelidské tresty nebo zacházení, ponižující tresty nebo zacházení. 
Výklad techto pojmu na príklade konkrétních kauz, které ESLP rešil. Procesní záruky práva na 
adekvátní vnitrostátní vyšetrování a tzv. úcinné vyšetrování v prípadech vyšetrování násilí 
použitého proti zadrženému. Zákaz mucení a boj proti terorismu. Neospravedlnitelnost mucení a 
jeho absolutní zákaz. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006479 - ANAL 040831 
PETRAS, Michal - HURKA, Jindrich 
Základní aspekty hodnocení odsouzených : 1.cást.  
In: Ceské vezenství. - 14, 2006, c. 6, s. 13 - 14.  
 SARPO 1 - Souhrnná Analýza Rizik a Potreb Osob. Systematizace a struktura. Nový systém 
hodnocení. Komplexnost a efektivita systému. Objektivita hodnocení. Úcel výkonu trestu. Záver 
na nový systém hodnocení. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006419 - ANAL 040686 
RUBEŠ, Pavel 
Proc stíhat lichvu.  
In: Ekonom. - 50, 2006, c. 50, s. 36 - 38.  
 Problematika pujcek a jejich úrokování. Výše úroku, smluvní pokuty a lichva. Znaky lichvy, 
lichva podle práva obcanského a obchodního, trestný cin lichvy podle trestního zákona.  
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Nemožnost stanovení konkrétní hranicní výše hrubého nepomeru plnení, u nehož zacíná lichva. 
Možnosti obrany, rozkolísanost soudní praxe. Tzv. úverová spirála zadluženosti. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006476 - ANAL 040704 
SOKOL, Tomáš 
Lichva.  
In: Právní rádce. - 14, 2006, c. 12, s. 53 - 56.  
 Trestný cin lichvy (par. 253 tr. zákona) není v CR podle statistik témer evidován. Skutecnost je 
ale v príkrém rozporu se statistikami, problematika lichevních smluv je naopak velmi aktuální. 
Trestný cin lichvy, jeho skutková podstata. Lichevní smlouvy, rozpoznání lichvy, naplnení 
skutkové podstaty trestného cinu. Zásadní soudní rozhodnutí Nejvyššího soudu CR. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006458 - ANAL 040825 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Zmeny provádecích predpisu legislativy civilní ochrany.  
In: Monitor zahranicního odborného tisku. - 12, 2006, c. 3, s. 5 - 6. Sek.inf.p.: Civilní ochrana. - 
2006 
 Od 1.1.2006 vstoupila v platnost nekolika vyhlášek, týkajících se jednotlivých úseku civilní 
ochrany. Novela zákona o civilní ochrane obyvatelstva. Vyhláška MV SR na zabezpecení 
ochrany obyvatelstva pred úcinky nebezpecných látek. Vyhláška MV SR c. 297/1994 Z.z. ve své 
novelizované podobe predevším z hlediska stavebne-technických požadavku na stavby a pro 
budování ochranných staveb zavádí kategorizaci území. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006420 - ANAL 040687 
TOMÁŠEK, Michal 
Soudcovská tvorba ochrany základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva.  
In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2006, c. 1: Ochrana základních práv a svobod v 
procesu europeizace trestního práva, s. 7 - 33.  
 Prestože pravidla, která zejména Listina základních práv a svobod EU vytýcila v roce 2004 k 
ochrane práv a svobod v oblasti trestního rízení, nejsou doposud právne závazná, prijal Evropský 
soud pro lidská práva (ESLP) radu rozsudku, které jsou pro realizaci techto práv klícové, vcetne 
dvou rozsudku, které posouvají pravomoci ve vecech trestních k nadnárodnímu rozhodnutí. 
Základní práva a svobody jako princip evropského práva. ESLP jako strážce ochrany základních 
práv a svobod. Systematika základních práv podle návrhu Smlouvy o ústave pro Evropu. 
Ochrana základních práv a svobod ve zvláštních oblastech spolupráce ve vecech trestních 
(financní zájmy EU, životní prostredí). Ochrana procesních práv v trestním rízení: právo na 
spravedlivý proces, ochrana práv obetí, presumpce neviny, zákaz retroaktivity, právo na 
obhajobu, zásada ne bis in idem. 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006467 - ANAL 040695 
VONDRUŠKA, František - ZÁRUBA, Jan 
Odcerpávání prospechu pocházejícího z trestné cinnosti mimotrestními prostredky : Návrh nové 
úpravy.  
In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, c. 12, s. 17 - 21.  
 Návrh zásad,které by umožnily postih nelegálne získaného majetku pocházejícího z trestné 
cinnosti prostredky zakotvenými v oblasti obcanského práva. Dosavadní úprava odcerpávání  



 27 

neoprávnene získaného majetku ve prospech státu. Nutnost doplnení této úpravy o další 
instrumenty. Základní filozofie navrhované právní úpravy. Pokrac. v príštím císle.7 
CZ - cze: PA: bh/2007 
 
006499 - ANAL 040850 
Výnatek ze zákona 110/2006 Sb., o životním a existencním minimu a výnatek ze zákona 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.  
In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, c. 4, s. 54 - 58.  
 Text výnatku ze zákona c.110 Sb., o životním a existencním minimu a text výnatku ze zákona c. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
 
ZBRANE, STRELIVO 
 
006283 - ANAL 039301 
HEIM, Christopher - SCHMIDTBLEICHER, Dietmar - NIEBERGALL, Eckhard 
Towards an understanding of involuntary firearms discharges : Possible risks and implications 
for training [Jak si vysvetlit neúmyslné výstrely ze strelných zbraní ? Eventuelní riziko a podnety 
pro trénink].  
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 29, 2006, c. 3, s. 
434 - 450, 3 obr., 3 tab., lit. 43.    
Ruzné faktory, zvlášte fyziologické, které ovlivnují neúmyslné použití strelné zbrane policistou a 
následné incidenty. Podnety pro nácvik strelby. Specielní tréninkové metody, kterými je možno 
snížit riziko neúmyslného výstrelu. 
GBR - eng: PA: jv/2006 
 
006410 - ANAL 038498 
HELEBRANT, Martin 
Beretta Px4 Storm.  
In: Strelecká revue. - 39, 2007, c. 1, s. 16 - 19, obr .  
 Seznámení s pistolí Beretta 4. generace - model Px4 Storm. Popis pistole, její hodnocení, 
výsledky testu. Technické údaje.  
CZ - cze: PA: ce/2007 
 
006401 - ANAL 038496 
PAZDERA, David 
Heckel & Koch P30.  
In: Strelecká revue. - 38, 2006, c. 12, s. 10 - 12, obr.  
 Popis nové policejní pistole Heckel & Koch P30, originální konstrukcní prvky. Sedm provedení 
této pistole. Technické údaje.  
CZ - cze: PA: ce/2007 
 
006451 - ANAL 038500 
PEKARÍK, Jaroslav 
Taurus 85 Ultra-Lite : Obranný "nástroj" pro každého.  
In: Zbrane a náboje. - 2007, c. 1, s. 54 - 58, foto.  
 Popis jedné z nejúspešnejších a u nás dokonce nejprodávanejších zbraní - revolveru Taurus 
Ultra-Lite. Hodnocení zbrane, její technické údaje. Konstrukcní detaily. Výsledky streleckého 
testu. Ovládání a manipulace. CZ - cze: PA: ce/2007 
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006408 - ANAL 038497 
Pistole od Cerného more.  
In: Strelecká revue. - 39, 2007, c. 1 , s. 12 - 13, obr.  
 Popis a technické údaje o samonabíjecí pistoli turecké výroby Tisas v ráži 9 mm Luger. 
Hodnocení zbrane.  
CZ - cze: PA: ce/2007 
 
006276 - ANAL 040320 
SHOT Show Highlight Showcase [Ukázka strelných zbraní a príslušenství osvetlení].  
In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, c. 11, s. 42 - 47, 17 obr 
 Nové výrobky se 17 obr. a charakteristikami laserových, osvetlovacích, ochranných, aj. zarízení 
a príslušenství ke zbrani. Neletální prostredky k zastavení agresivity. 
USA - eng: PA: bv/2006 
 
 
VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 
006307 - ANAL 040561 
BALABÁN, Miloš 
Postavení Ruska a jeho vývoj do roku 2020 s výhledem do roku 2050.  
In: Vojenské rozhledy. - 15, 2006, c. 4, s. 55 - 69, lit. 22.  
 Problémy vývoje soucasného Ruska a jeho možné perspektivy. Historická reflexe 
geopolitického vývoje Ruska. Možnosti a limity vnitrního rozvoje Ruska. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006309 - ANAL 040563 
HORÁK, Oldrich 
Zpravodajství v asymetrických operacích armády CR.  
In: Vojenské rozhledy. - 15, 2006, c. 4, s. 81 - 86, lit. 2.  
 Metodologie zpracování plánu shromaždování informací. Aplikace metodologie. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006454 - ANAL 040822 
HREBÍCEK, Miroslav 
Ženy v armáde Ceské republiky.  
In: Obrana a strategie. - 6, 2006, c. 1, s. 91 - 110, 14 grafu, 1 
tab., lit. 7.  
 Výsledky a závery sociologických výzkumu provádených v Armáde CR, které se zabývají 
postavením žen v ACR. Názory vojáku a vojákyn na cinnost žen v ozbrojených silách CR. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006310 - ANAL 040564 
KRÍŽ, František 
Zmeny v oblasti zpravodajství na úrovni brigáda v armáde USA a jejich duvody.  
In: Vojenské rozhledy. - 15, 2006, c. 4, s. 87 - 91, lit. 6.  
 Reorganizace ozbrojených sil v USA. Vytvorení nekolika typu brigád v ozbrojených silách 
USA. Oddelení zpravodajské cinnosti na úrovni brigáda a prapor. Rota vojenského 
zpravodajství. Shrnutí a záver. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
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006308 - ANAL 040562 
KUTEJ, Libor 
Zmena legislativních podmínek existence a cinnosti Vojenského zpravodajství.  
In: Vojenské rozhledy. - 15, 2006, c. 4, s. 70 - 80, lit. 4.  
 Vojenské zpravodajství v CR. Vojenské zpravodajské služby a legislativa (1990 - 2005). 
Zásadní legislativní zmeny prijetím zákona c. 289/2005 Sb. a zákona c. 290/2005Sb. Praktická 
realizace legislativní úpravy a nekteré doprovodní názory. Dílcí souvislosti realizace legislativní 
úpravy. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006452 - ANAL 040820 
MAZALOVÁ, Veronika 
Strategické dokumenty CR a jejich reflexe v oblasti financních zdroju pro potreby ozbrojených 
sil.  
In: Obrana a strategie. - 6, 2006, c. 1, s. 61 - 70, 1 tab., lit. 20. 
 První etapa vývoje ACR ve vztahu k bezpecnostním doktrínám (1993 - 1998). Druhá etapa 
(1998 - 2006). Úcetní vynakládání financních prostredku. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006311 - ANAL 040565 
Operacní myšlení a velení u Spolkových ozbrojených sil.  
In: Vojenské rozhledy. - 15, 2006, c. 4, s. 92 - 96. Sek.inf.p.: _Österreichische militärische 
Zeitschrift. - 2006 
 Podkladem pro operacní a taktické stupne velení pozemního vojska USA a nemeckých 
Spolkových ozbrojených sil jsou jejich predpisy. Zásady pro operacní velení a taktiku za 
mírových operací. Vojensko-strategické velení. Prubeh vojensko-strategického proti soustredení. 
Operacní smernice. Zpracovávají se smernice "Operacní velení pri zasazování Spolkových 
ozbrojených sil". 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006323 - ANAL 040569 
PERNICA, Bohuslav 
Ceská republika a model zamestnaneckých a dobrovolnických profesionálních ozbrojených sil. 
In: Vojenské rozhledy. - 15, 2006, c. 4, s. 143 - 146, 2 obr., lit. 8 
 Profesionalizace ozbrojených sil CR. Ozbrojené síly zamestnaneckého a dobrovolnického 
modelu. Rozdíly mezi obema modely. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006312 - ANAL 040566 
PITAŠ, Jaromír - ŠTOFKO, Hubert - MAZÁNKOVÁ, Libuše - MAZÁNEK, František 
Výcvik ve strelbe z rucních zbraní.  
In: Vojenské rozhledy. - 15, 2006, c. 4, s. 118 - 124, 1 graf, 2 tab. 
 Strelecký výcvik vojáku. Kvalita výcviku zvyšují strelecké trenažéry. Prehled streleckých 
trenažéru. Výhody této techniky výcviku. Využití výsledku v praxi. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006313 - ANAL 040567 
REHÁK, David - KOMÁR, Aleš 
Hodnocení odpadu z výcviku metodou Hazard & Impact Index.  
In: Vojenské rozhledy. - 15, 2006, c. 4, s. 133 - 135, lit. 5.  
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Klasifikace a indexové ohodnocení odpadu vytvárených pri vojenském výcviku. Svým obsahem 
tak rozširuje oblast pusobení metodou Hazard & Impact Idex, která slouží k hodnocení vlivu 
vojenského výcviku a prvku jeho zabezpecení na životní prostredí. Na základe indexu je možné 
negativní potenciální vliv odpadu na životní prostredí hodnotit ješte pred samotnou realizací 
výcviku a zajistit úcinnou prevenci. Klasifikace skupiny odpadu z výcviku. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006448 - ANAL 040817 
SKRABACZ, Aleksandra 
Non-Government Organizations in Defense Strategy of NATO [Nevládní organizace v obranné 
strategii NATO].  
In: Obrana a strategie. - 6, 2006, c. 1, s. 23 - 30.  
 Predstavení nevládních organizací, jejich myšlenky, geneze a funkce v soucasném svete. Pokus 
zaradit nevládní organizace do spolecných operací a vyvození urcitých záveru a pravidel 
založených na vyhodnocování situace. 
CZ - eng: PA: ká/2007 
 
006453 - ANAL 040821 
ŠVESTKA, Jaroslav 
Výzbrojní politika ozbrojených sil Ceské republiky.  
In: Obrana a strategie. - 6, 2006, c. 1, s. 71 - 90, 3 obr., lit. 7.  
 Politologická analýza vyzbrojování ceských ozbrojených sil. Obsah výzbrojní politiky 
ozbrojených sil CR a možný budoucí vývoj. Trh s obranným vybavením. Definice politiky, 
výzbrojní politiky ozbrojených sil CR. Struktura dokumentu v oblasti vyzbrojování podle NSV. 
Politika vyzbrojování - vojenská strategie CR 2004. Politika vyzbrojování - koncepce. Koncepce 
a metodiky - RMI c. 2/2005 Vestníku a implementacní smernice. Další koncepce a metodiky. 
Nadnárodní spolupráce a spolecný trh s obranným materiálem. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006314 - ANAL 040568 
VLKOVSKÝ, Martin 
Rízení jakosti v Armáde Ceské republiky.  
In: Vojenské rozhledy. - 15, 2006, c. 4, s. 136 - 142, lit. 6.  
 Rízení jakosti v tržním sektoru je nezbytným predpokladem pro úspešné fungování každé 
organizace. Oblast jakosti reší predevším normy ISO rady 9000. Výhodnost a potrebnost 
využívání systému rízení jakosti, jeho význam pro Armádu CR. Vztah k logistice. Specifika 
Armády CR a implementace systému rízení jakosti. Navrhovaná opatrení. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
 
CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 
006462 - ANAL 040829 
BERÁNKOVÁ, Ija 
Projekt Evropské virtuální akademie ochrany obyvatelstva.  
In: Monitor zahranicního odborného tisku. - 12, 2006, c. 3, s. 15 - 17. Sek.inf.p.: 
Bevölkerungsschutz. - 2006 
 V lednu 2006 zahájil Spolkový úrad ochrany obyvatelstva a poskytování pomoci pri 
katastrofách realizaci projektu EU "European Virtual Academy for Civil Protection" - Evropská 
virtuální akademie ochrany obyvatelstva (EVA4CP). Cíl projektu. Skupiny a témata programu.  
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Program EVA4Co je k dispozici na internetových stránkách: www.eva4cp.eu, www.eva4cp.org, 
www.eva4cp.net. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006252 - ANAL 040536 
CIKHARTOVÁ, Zuzana 
Psychosociální pomoc pri mimorádných událostech.  
In: 112. - 5, 2006, c. 11, s. 11 - 12, 1 obr.  
Akce: Psychosociální pomoc pri mimorádných situacích [Konference]. Praha (CR), 20.09.2006- 
21.09.2006.  
Praha  Ve dnech 20.-21.9.2006 se v Praze konala konference psychologu, krizových manažeru, 
sociálních pracovníku a duchovních s mezinárodní úcastí pod názvem "Psychosociální pomoc v 
mimorádných situacích. Soubor príspevku byl rozdelen do ctyr cástí. pomoc jednotlivých služeb. 
Spolecná pomoc. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006262 - ANAL 040545 
CIKHARTOVÁ, Zuzana 
Státní a privátní sektor k ochrane spolecnosti.  
In: 112. - 5, 2006, c. 11, s. 25, 1 obr.  
Akce: Zkušenosti s ochranou kritické infrastruktury [Seminár]. Lázne Bohdanec (CR), 2006.  
Lázne Bohdanec  V ríjnu 2006 se konal seminár s mezinárodní úcastí na téma "Zkušenosti s 
ochranou kritické infrastruktury. Cíl semináre. Objasnení národních strategií sousedních státu: 
Rakousko, SR, Polsko. Zkušenosti s ochranou v CR. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006260 - ANAL 040544 
MIKLÓS, Daniel 
Co predstavuje projekt OASIS.  
In: 112. - 5, 2006, c. 11, s. 24, 2 obr.  
 Predstavení projektu OASIS (Open Advanced System for Improved Crisis Management), jeho 
cíle a zámery. Hlavní úkoly projektu OASIS. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006256 - ANAL 040540 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Vzdelávání v ochrane obyvatelstva v Nemecku.  
In: 112. - 5, 2006, c. 11, s. 18 - 19, 2 obr.  
Nemecko  Struktura vzdelávací základny v Nemecku. Akademie pro krizový management, 
nouzové plánování a civilní ochranu, která je soucástí struktury ve Spolkovém ministerstvu 
vnitra - Spolkového úradu pro ochranu obyvatelstva a pomoc pri katastrofách. Klícové role 
Akademie. Hlavní úkoly Akademie. Program kurzu v Akademii na rok 2006. Model vzdelávání 
v Technické pomocné službe. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006459 - ANAL 040826 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Distancní vzdelávání v civilní ochrane.  
In: Monitor zahranicního odborného tisku. - 12, 2006, c. 3, s. 7 - 8. Sek.inf.p.: Civilná ochrana. - 
2006 



 32 

Kurz distancního vzdelávání na téma "Hospodarení s materiálem civilní ochrany, jehož cílem je 
naucit posluchace zásadám správného hospodarení s materiálem civilní ochrany. Obsah kurzu a 
jeho tri moduly. Záver. 
CZ - cze: PA: ká/2007 
 
006251 - ANAL 040535 
ŠPANER, Jirí 
Zvýšit požární bezpecnost ve školách.  
In: 112. - 5, 2006, c. 11, s. 10, 1 obr.  
Akce: povinnosti provozovatelu škol a školských zarízení [Seminár]. Praha (CR), 20.09.2006.  
Hasicský záchranný sbor hl.m.Praha Praha (CR) 
Praha  Dne 20. zárí 2006 probehl ve spolupráci HZS hl.m. Prahy a Magistrátu hl.m Prahy - 
odboru krizového rízení, seminár zamerený na povinnosti provozovatelu škol a školských 
zarízení, vyplývající ze zákona c. 133/1985 Sb., o požární ochrane, ve znení pozdejších 
predpisu a vyhlášky c. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpecnosti a výkonu 
státního požárního dozoru. Nejcastejší závady ve školách. Výsledky kontrol. Prednáška na téma 
Dokumentace a clenení cinnosti dle požárního nebezpecí. Preventivne výchovná cinnost pro 
žáky (besedy). CZ - cze: PA: ká/2006 
 
006259 - ANAL 040543 
VALÁŠEK, Jarmil 
Bezpecnostní výzkum v Ceské republice.  
In: 112. - 5, 2006, c. 11, s. 22 - 24, lit. 3.  
 Místo a úloha bezpecnostního výzkumu proti terorismu, rozširování ZHN, regionálním 
konfliktum atd. Koordinace bezpecnostního výzkumu. Priority výzkumu. Hlavní smery rozvoje. 
CZ - cze: PA: ká/2006 


