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KRIMINALITA, KRIMINOLOGIE, PREVENCE 

 

 

006553 - ANAL 039338 

CZERNER, Frank 

Der strafrechtlich-mormative Schuldbegriff zwischen Willensfreiheit und neurobiologischem 

Determinismus (II) [Trestněprávní normativní pojem viny mezi svobodou vůle a 

neurobiologickým determinismem (II)]. 

In: Archiv für Kriminologie. - 218, 2006, č. 5 - 6, s. 129 - 157, lit. 138.  

 Dokončení studie z č. 3 - 4, Bd. 218, 2006. Princip viny z hlediska neurobiologie a filozofického  

terminismu. Charakteristika některých dosavadních studií na toto téma. Další fenomenologické 

aspekty pojmu viny, svobody a trestní odpovědnosti. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

006509 - ANAL 040857 

JETENSKÝ, Antonín 

Domácí násilí z hlediska policejní praxe.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 4, s. 107 - 112, 7 tab., lit. 13.  

 Analýza domácího násilí v dnešní společnosti. Problematika domácího násilí z pohledu policejní 

praktické činnosti. Zhodnocení postojů, které policie ČR zaujímá k problematice domácího 

násilí. Určení jejího postavení mezi organizacemi, které poskytují pomoc a ochranu obětem 

domácího násilí. Vyhodnocení výsledků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006551 - ANAL 040376 

LOWENSTEIN, Joseph 

A Structured Portfolio Analysing the Crime of Burglary [Mapování  trestné činnosti vloupáním].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 3, s. 214 - 229, lit. 48.  

 K programu ministerstva vnitra pro Anglii a Wales zahájeného v r. 1998 a zaměřeného na 

sníţení kriminality, zvláště majetkové kriminality vloupáním. Údaje k vývoji kriminality. Článek 

překládá poznatky z různých zdrojů k výzkumu potenciálních faktorů pro páchání majetkové 

kriminality, zvláště pak ke vzniku recidivity u pachatelů vloupání z psychologických, sociálních, 

demografických a situačních hledisek. Zaměření a výsledky výzkumů. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

006603 - ANAL 040912 

MATOUŠKOVÁ, Ingrid 

Dimenze korupčního jednání policistů.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 59 - 60, lit. 7.   

 Pokračování z minulého čísla. Důvody nesouhlasu veřejnosti s přijímáním darů pracovníky 

policie. Utváření dobrých vztahů se členy komunity. Korupce policistů a její příčiny. Pět 

hlavních teorií korupce v řadách policie. Roviny policejní korupce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006555 - ANAL 039340 

MITTERAUER, Bernhard - GRIEBNITZ, Ernst - ROTHUBER, Helfried 

Kommunikative Qualifikation von Tötungsdelikten als Aggressionstötungen und 

Verwerfungstötungen [Komunikativní kvalifikce trestných činů zabití jako agresivních nebo 

cílevědomých].  
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In: Archiv für Kriminologie. - 218, 2006, č. 5 - 6, s. 173 - 178, 2 tab., lit. 11.  

 Agresivní zabití vyplývá ze vztahu k oběti, kdy je z nějakého důvodu vztah k oběti z hlediska 

pachatele dále neakceptovatelný (nenávist, spor, pomsta, ţárlivost, sebeobrana, aj.). Při 

cílevědomém zabití se jedná o radikální záměr dosáhnout nějakého cíle, kterému oběť stojí v 

cestě (peníze, touha po majetku, dědictví, závislost na oběti a snaha osvobodit se, záchrana 

nějaké třetí osoby, aj.). Tato hypotéza je v článku empiricky přezkoumána, přičemţ se vychází z 

vybraných soudně psychiatrických posudků. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

006606 - ANAL 040384 

MYTHEN, Gabe - WALKLATE, Sandra 

Criminology and Terrorism [Terorismus a kriminologie].  

In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 3, s. 379 - 398, lit. 99.  

 Fenomén terorismu jako předmět intenzivního zájmu sdělovacích prostředků, veřejnosti a 

politiků, po r. 2001. Teoretické přístupy, teze Becka a náhled Foucaldina. Práce obsahuje kritiku 

dosavadního způsobu logického a věcného konstruování terorismu zákonnými institucemi. Dále 

se zabývá moţnostmi zaloţení kriminologického programu zaměřeného na problematiku 

soudobého, tzv. nového terorismu. Definice a další (sociologické, společenské, bezpečnostní) 

souvislosti.  

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

006552 - ANAL 040377 

PARENT, Rick 

The Police Use of Deadly Force: International Comparisons [Smrtelné pouţití zbraně policií. 

Mezinárodní porovnání].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 3, s. 230 - 237, lit. 18.  

 Úvodem konstatování, ţe extrémní násilí vede k zásahům policie s pouţitím sluţebních zbraní. 

V důsledku většího výskytu násilné kriminality na území USA neţ v Kanadě dochází k výrazně 

častějšímu pouţití zbraně americkou policií. Porovnání případů zastřelení v sebeobraně nebo při 

pronásledování nebezpečného pachatele. Některé údaje z Velké Británie, Nizozemska a Nového 

Zélandu. K vývoji těchto incidentů u newfoundlandské policie RNC. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

006564 - ANAL 040378 

PINIZZOTO, Anthony J. - DAVIS, Edward F. - MILLER III, Charles E. 

"Dead Right" : Recognizing Traits of Armed Individuals [Rozpoznávání skrytě ozbrojených 

osob aneb dobře mrtvý].  

In: FBI Law Enforcement Bulletin. - 75, 2006, č. 3, s. 1 - 8, obr., lit.  

 Nebezpečí náhlého pouţití ukryté zbraně proti policistům, zpravidla v důsledku obav z odhalení 

nebo vyšetřování z napáchané trestné činnosti a často končící smrtí policisty. Příklady. Indicie, 

ukazující na osobu ozbrojenou (na místo úkrytu, na atypické tvary a součásti oděvu a doplňky, 

zvláštnosti chování). Typické druhy skrytě nošených zbraní (i legálně drţených), nošení více neţ 

1 zbraně. Upravené zbraně (do podoby jiných předmětů, odstranění mířidel apod.). Vyuţití 

vhodného místa pro zastavování a kontroly, vyhodnocení okolního prostředí. Světelné podmínky 

a moţnosti manévru včetně pouţití sluţební zbraně. 

USA - eng: PA: bv/2007 
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006519 - ANAL 040866 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Trauma po třesení hlavou.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 5, s. 28 - 30.  

 Autoři seznamují čtenáře s méně známou formou ubliţování dětem - třesením hlavou. Pojem 

trauma. Klinické nálezy u trauma: Subdurální hematom, retinální krvácení, příleţitostné 

zlomeniny kostí, těţká a prognosticky nepříznivá poškození mozku. Statistické údaje k tomuto 

problému. Policejní objasněnost těchto deliktů. Moţnosti prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006584 - ANAL 040893 

RAK, Roman - KUMMER, Radek 

Motivace pachatelů v kyberprostoru.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 2 - 3, 2 obr., lit. 8.  

 Společně s technologickou stránkou kybernetických hrozeb a jejich realizací v podobě útoků je 

nutné analyzovat motivaci útočníků (pachatelů) v praxi existuje mnoho pohledů jak členit 

pachatele trestných činů v kybernetickém prostoru. Popis osmi pachatelů. Trendy v motivaci 

kybernetických útočníků. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006627 - ANAL 040724 

TARNEDEN, Rudi 

Professioneller Kinderschutz ist Aufgabe des Staates [Odborná ochrana dětí je úkolem státu ] ; 

Das Gespräch führte: Marion Tetzner.  

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 1, s. 9 - 11, 1 tab.  

 Úmluva OSN o právech dítěte a její ustanovení vztahující se ke kriminalitě na dětech (sexuální 

zneuţívání, týrání, vykořisťování apod.). Úkoly, které z Úmluvy vyplývají pro stát. Situace v 

Německu. V tabulce přehled o smrtelných případech v důsledku špatného zacházení s dítětem 

nebo v důsledku zanedbání péče o něj ve vybraných státech celého světa. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

006648 - ANAL 040920 

VEDRA, Vladimír 

Hornorakouská hráz domácího násilí.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 15, 2006, č. 4, s. 29 - 31, 1 obr.  

 Informace o činnosti Intervenčního centra v Linci. Základní situace v rakouské legislativě k 

domácímu násilí. Sluţby a organizace IC v Linci. Spolupráce IC s dalšími institucemi. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006649 - ANAL 040921 

VITOUŠOVÁ, Petra - DURDÍK, Tomáš 

Institut vykázání.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 15, 2006, č. 4, s. 32 - 33.  

 Od 1.1.2007 vznikl Institut "vykázání". Rozhodnutí o vykázání či zákazu vstupu je opatření 

preventivního charakteru nikoli sankcí. Smysl "vykázání". Výcvik policie k problematice 

preventivního opatření domácího násilí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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006545 - ANAL 040373 

WATERS, Ian 

The Police, Young Offenders and Intelligence-Led Policing [Mladiství pachatelé a informačně 

podloţená policejní činnost].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 4, s. 305 - 322, lit. 15.  

 Poznatky k účasti policie Anglie a Walesu v Programu intenzivního dohledu a sledování (ISSP), 

zavedeného v r. 2001 v rámci systému soudnictví nad mládeţí. Vyhodnocení úlohy policie v 

ISSP se zaměřením na oblast monitorování a získávání informací. Cíle a princip ISSP, 

soustředěného na nezletilé pachatele často se opakující a také závaţné trestné činnosti ve věku 

10 aţ 17 let. Postup zpracování studie a návrhy na zdokonalení spolupráce policie s týmy ISSP.  

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

006619 - ANAL 040717 

ZETKOVÁ, Pavla 

Ringstedský experiment. 

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, prosinec, s. 17 - 19.  

 Dánský projekt prevence kriminality (ringstedský experiment), jehoţ hlavním cílem bylo sníţit 

přeceňování míry rizikového chování mládeţe ze strany vrstevníků a tím tomuto rizikovému 

chování předcházet. Rizikové chování jako jev s významovým sociálním rozměrem. Mladými 

lidmi je často chápáno jako něco, co zvyšuje společenskou prestiţ. Vymezení experimentu, 

definování cíle. Data z výzkumu a zmapování reálného zpětného dopadu na experimentální 

skupiny. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

 

006661 - ANAL 040933 

BLATNÍKOVÁ, Šárka 

Psychologické aspekty trestného činu "obchodu s lidmi".  

In: Policista. - 13, 2007, č. 1, příloha.  

 Problematika obchodování s lidmi. Přístup k "typologii obětí" podle různých hledisek. Situace 

oběti obchodu s lidmi – psychologické aspekty. Viktimizace. Příznaky spadající pod 

posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD) u obětí kriminálního násilí. Příznaky spadající pod 

syndrom týrané ţeny - "battering syndrom". Stockholmský syndrom. Reviktimizace - fenomén 

mnohočetné oběti. Následky znásilnění. Důsledky komerčního sexuálního zneuţívání - situace 

obchodovaných osob z pohledu prostituce. Obtíţe související s migrací. Identifikace obětí 

trestného činu jako obchodované osoby. Policisté - přístup k obchodovaným osobám. Motivační 

působení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006688 - ANAL 040945 

BROŢ, Vladimír 

Security Risk Management.  

In: Security World. - 2006 - 2007, č. 1, s. 34 - 35, 1 obr.   Rizika kritických IT operací pomocí 

přidělení míry rizika informačním systémům, včetně ochrany proti hrozbám a řízení shody. 

Kybernetické zločiny. Počítačová bezpečnost. Definice - Security Risk Management. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

 

 



 6 

006664 - ANAL 040936 

MASAŘÍKOVÁ, Marie 

Posun ČR na ţebříčku hodnocení korupce.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 1, s. 39.  

 Realizace Strategie vlády v boji proti korupci pro období 2006 aţ 2011, kterou schválila Vláda 

ČR. Strategie se soustřeďuje především na prevenci, postih a průhlednost. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006672 - ANAL 039345 

NAPLAVA, Thomas - WALTER, Michael 

Entwicklung der Gewaltkriminalität : Reale Zunahme oder Aufhellung des Dunkelfeldes ? 

[Rozvoj násilné kriminality. Skutečný nárůst nebo vyjasnění sporných údajů ?]. 

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtswissenschaft. - 89, 2006, č. 5, s. 338 - 349, 1 

graf, 1 tab., lit. 24.  

 Zvýšený počet hlášených trestných činů násilné kriminality a příčiny tohoto jevu. Větší 

pravomoc policie a dokonalejší evidence případů. Dlouhodobé společenské a sociální přeměny, 

jejichţ výsledkem jsou změny v chování oběti. Oběť si lépe uvědomuje svá práva a je připravena 

hlásit trestný čin policii. Změny v legislativě. Resumé. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

006667 - ANAL 040938 

PŘIBYL, Tomáš 

(Ne)bezpečné internetové bankovnictví.  

In: Security World. - 2006 - 2007, č. 1, s. 2 - 13, 13 obr.  

 Kriminalita internetového bankovnictví. Výhody internetu. Bezpečné internetové bankovnictví a 

jeho autorizace. Nová technologie podvodu. Tři základní aspekty bezpečnosti internetového 

bankovnictví. Pravidla bezpečného internetového bankovnictví. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006668 - ANAL 040939 

PŘIBYL, Tomáš 

Kybernetické války : 4. část.  

In: Security World. - 2006 - 2007, č. 1, s. 14 - 15, 2 obr.  

 Dánský tisk přinesl kontroverzní karikatury proroka Mohameda. Vlna emocí se přenesla nejen 

do ulic mnoha světových měst, ale také do prostředí internetu. Bylo napadeno přes tisíc 

webových různých stránek v Dánsku. Další útoky na webových stránkách. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006669 - ANAL 040940 

PŘIBYL, Tomáš 

Instantní nebezpečí.  

In: Security World. - 2006 - 2007, č. 1, s. 16 - 20, 4 obr.  

 Jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících komunikačních metod v kybernetickém prostoru je 

posílání okamţitých zpráv, známější i v ČR pod anglickým označením Instant Messaging (IM). 

Technologie IM. Hrozby a problémy IM. Nejznámější a nejrozšířenější systémy IM. IM, 

zaměstnanci a zaměstnavatelé. Spam pro IM má jméno spim. Základy IM -  opatření. Škodlivé 

kódy pro IM. Tipy pro organizace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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006670 - ANAL 040941 

RAK, Roman - KUMMER, Radek 

Motivace a znalosti pachatelů kybernetické trestné činnosti.  

In: Security World. - 2006 - 2007, č. 1, s. 22 - 23, 2 obr., lit. 8.  

 Společně s technologickou stránkou kybernetických hrozeb a jejich realizací v podobě útoků je 

nutné analyzovat rovněţ motivaci potenciálních útočníků (pachatelů). Základní taxonomie 

pachatelů kybernetické kriminality v závislosti na motivaci a na úrovní znalostí a dovedností 

útočníka. Trendy v motivaci kybernetických útočníků. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006657 - ANAL 040929 

Workplace Violence - Násilí na pracovišti.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 1, č. 12 - 13, 3 obr., 1 tab.  

 Workplace Violence je odborný výraz pro násilí v souvislosti na pracovišti. Jde o destruktivní 

chování na pracovišti, v zaměstnání. Spektrum je široké: Blokování funkcí firmy, nenávistné 

dopisy vedoucím, krádeţe citlivých dat nebo zásahy do nich. Pachatel je ovládán vztekem a 

zlobou a po jejich nahromadění se jich cíleně zbavuje. Rady psychologa. Příklady k této 

problematice. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ  VĚDY 

 

006647 - ANAL 039342 

ALBERINK, Ivo B. - RUIFROK, Arnout C.C. - KIECKHOEFER, Hartmut 

Interoperator Test for Anatomical Annotation of Earprints [Interoperabilní test pro anatomickou 

anotaci otisků uší].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 6, s. 1246 - 1254, 14 obr., lit. 11.  

 Byla vytvořena rozsáhlá databáze otisků uší (přes 1200 vzorků). Popis experimentu. 

Shromaţďování dat. Anatomická anotace otisků uší. Způsob měření. Metoda VTM (Vector 

Template Matching). Výsledky a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

006671 - ANAL 039344 

CROXTON, Ruth S. - BARON, Mark G. - BUTLER, David - KENT, Terry - SEARS, Vaughn 

G. 

Development of a GC-MS Method for the Simultaneous Analysis of Latent Fingerprint 

Components [Vyvinutí chromatografické a spektrografické metody pro simultánní analýzu 

komponentů latentních otisků prstů].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 6, s. 1329 - 1333, 2 obr., 2 tab., lit. 19.  

 Popis nové metody GC-MS. Materiály. Příprava vzorků. Postup experimentu. Analýza GC-MS. 

Výsledky a diskuze. Moţnosti vyuţití této metody v dalším zkoumání latentních otisků prstů. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

006521 - ANAL 040868 

DOSTÁLOVÁ, Taťjana - ZVÁROVÁ, Jana - PIEŠ, Martin - TEUBEROVÁ, Zuzana - 

ŠPIDLEN, Josef 

Interaktivní zubní kříţ pro potřeby identifikace osob.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 5, s. 38 - 41, 7 obr., lit. 22.  
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 Identifikace obětí hromadných neštěstí a lidských ostatků jako takových je zásadní jak z 

pohledu humanitárního a náboţenského, tak i z hlediska právního. Záleţí na dvou faktorech: Na 

dosaţitelnosti dostatečných informací ze zdravotní dokumentace i od příbuzných a na údajích 

získaných po smrti. Identifikace obětí. Čtyři kategorie zubní identifikace. Zubní vyšetření. Nový 

prostředek - interaktivní zubní kříţ. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006611 - ANAL 040389 

GARRETT, Ronnie 

Printing decomps [Vzetí otisků z rozkládajících se prstů].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 6, s. 22 - 32, 8 obr.  

 Snímání otisků prstů k identifikaci mrtvých osob. Příklady poškození kůţe rozkladem nebo 

mechanicky. Omezené moţnosti vyuţití klasických metod a komplikace při snímání těchto 

otisků, typické přípravné práce. Uplatnění digitálních zařízení pro práci v terénu, postupy a 

výhody, včetně přenosu a porovnání otisku s centrálními (NCIC, INS, AFIS, FBI) a 

regionálními, příp. zahraničními bázemi dat. Stručný popis 7 pouţívaných zařízení. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

006513 - ANAL 040861 

HLAVÁČEK, Jan 

Čtrnáct krajů a kriminalistická technika.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 5, s. 3 - 5, 70 - 71, 1 obr., 1 tab.  

 Vývoj v oblasti kriminalisticko technické expertizní sluţby Policie ČR. Nástin koncepce 

kriminalistické techniky v podmínkách 14 krajů. Vybudování nového objektu pro 

Kriminalistický ústav. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006535 - ANAL 040874 

MASARYK, Pavol 

15. Výročie vzniku Kriminalistického a expertizneho ústavu Policajného zboru.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 5, s. 60 - 63, 1 obr.  

 Historický vývoj kriminalistiky na Slovensku. Okolnosti, které vedly k zaloţení 

Kriminalistického a expertizního ústavu. Události, které se v ústavu od jeho zaloţení do 

současné doby udály. 

CZ - sla: PA: ká/2007 

  

006666 - ANAL 039343 

PETRACO, Nicholas D.K. - PRONI, Gloria - JACKIW, Jennifer J. - SAPSE, Anne-Marie 

Amino Acid Alanine Reactivity with the Fingerprint Reagent Ninhydrin. A Detailed Ab Initio 

Computational Study [Aminokyselina alaninová a její reaktivita na ninhydrin při zjišťování 

otisků prstů. Podrobná výpočetní studie ab initio].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 6, s. 1267 - 1275, 7 obr., 3 tab., lit. 36.  

 Aminokyselina obsaţená v otiscích prstů a její schopnost reagovat na ninhydrin. Popis 

experimentu. Podmínky experimentu. Výpočetní metody. Porovnání s ostatními metodami. 

Výsledky a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 
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006612 - ANAL 040390 

SIURU, Bill 

Virtual death-ality [Zjištění příčin smrti virtuálně].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 6, s. 38 - 43, 6 obr.  

 Praktické výhody virtuální autopsie jako nové, neinvazní, pitevní metody a ohledání. Mj. 

nahrazuje klasickou pitvu, která můţe být z náboţenských důvodů nepřípustná. Průkopníkem 

metody je Švýcarsko (r. 2002), dále pak Švédsko a USA. Vyuţívá se metod počítačové 

tomografie CT, MSCT a magnetické rezonance MRI. Kromě stanovení příčin smrti umoţňuje 

rychlou identifikaci obětí hromadných neštěstí, katastrof a ozbrojených konfliktů. Příklady 

uplatnění virtuální autopsie v kriminalistice, při vyšetřování smrtelných případů (vraţdy, 

sebevraţdy, nehody). 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

006527 - ANAL 040871 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Historie kriminalistickotechnické metody - trasologie.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 5, s. 49 - 52, 1 obr., lit. 5.  

 Historie kriminalistické metody - trasologie, zabývající se vyhledáváním, zajišťováním a 

zejména zkoumáním stop obuvi, nohou, dopravních prostředků, stop lidské bipedální lokomoce 

(stop chůze) a dalších stop (ortopedické pomůcky, jiné věci a stopy zvířat). Přehled významných 

trasologů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

006546 - ANAL 040374 

HESLOP, Richard 

"Doing a Maslow": Humanistic Education and Diversity in Police Training [Humanistické 

vzdělání a rozmanitost v policejním výcviku podle Maslowa].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 4, s. 331 - 341, lit. 33.  

 K principům výcviku a vzdělávání britských policistů a jejich uplatňování v praxi, zejména v 

rámci školení instruktorů výcviku. Uplatňují se tradiční zásady humanitního vzdělávání a 

psychologie, ve výcviku pak na rozdíl od proklamované podpory rozmanitosti a všestrannosti s 

individuálním přístupem dochází ke stagnaci v důsledku uplatňování nepřizpůsobených teorií 

výcviku a učení. Prezentace názorů ke stavu a rozvoji výcvikových programů. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

006550 - ANAL 039337 

La PJ boucle sa réorganisation [Soudní policie zahajuje svoji reorganizaci].  

In: Civique. - 2006, č. 158, s. 8 - 9, 2 obr.  

 Ústřední ředitelství soudní policie reorganizuje své sluţby, aby bylo moţno účinněji bojovat 

proti organizované kriminalitě a terorismu. Změny se týkají operativně pátrací činnosti a 

v neposlední řadě jde také o reorganizaci personální. Stručný rozbor situace, která si tuto 

reorganizaci vynutila. 

FR - fre: PA: jv/2007 
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006654 - ANAL 040926 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

14 + 1 operačních středisek.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 1, s. 2 - 4, 9 obr.  

 Charakteristika operačního střediska. Hlavní úkoly operačního střediska. Nový modul fungování 

operačního střediska v ČR. Koncepce se opírala především o rozvoj techniky, s jejíţ pomocí je 

moţné zabezpečit práci policie na tomto úseku s podstatně menším počtem celků. Sníţení počtu 

operačních středisek v ČR. Integrovaná operační střediska. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006655 - ANAL 040927 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

Otázky pro ... Náměstka policejního prezidenta plk. Mgr. Oldřicha 

Martinů.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 1, s. 5, 1 obr.  

 Problematika operačních středisek v ČR. Změna v počtu operačních středisek v ČR. Koncepce 

nových operačních středisek. Operační středisko a tísňové volání. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006658 - ANAL 040930 

LIŠKA, Přemysl 

Community policing.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 1, č. 20 - 23, 10 obr.  

 Charakteristika Obvodního oddělení ve Dvoře Královém. Struktura oddělení. Vybavení 

oddělení. Projekt Community policing. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006656 - ANAL 040928 

Na cestě za lepší policií.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 1, s. 6 - 8, 1 obr., 1 tab.  

 První průběţné zhodnocení práce policie policejním prezidentem. Přijímání principu community 

policing. Boj proti korupci. Zlepšení styku s centrálními partnerskými orgány. Volba optimální 

organizační struktury. Stabilizace v personální oblasti. Analýza ekonomických procesů. Policie 

očima veřejnosti. Firemní kultura v policii. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006536 - ANAL 040875 

POSPÍŠILOVÁ, Kateřina 

"Community policing" v rámci Kanadské jízdní policie.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 5, s. 64 - 65, 1 obr.  

 Pojem "Community policing". Výsledky spolupráce Kanadské královské jízdní policie s 

pomocnými hlídkami tvořenými dobrovolníky z místních komunit se projevují zejména v oblasti 

prevence kriminality a lepšího zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. Způsoby a principy 

spolupráce. Přehled programů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006579 - ANAL 040381 

SPILLER, Suzel 

The FBI's Field Intelligence Groups and Police [Pracovní zpravodajské skupiny FBI a policie]. 

In: FBI Law Enforcement Bulletin. - 75, 2006, č. 5, s. 1 - 6, 1 obr.  
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 O vytvoření systému zpravodajských skupin FBI pro práci v terénu (FIG) bylo rozhodnuto v 

září 2003. Skupiny FIG působí při 56 pobočných sluţebnách, zpravidla je tvoří specializovaní 

agenti, informační analytici, lingvisté a další policejní a informační specialisté. Úkolem FIG je 

propojit zpravodajství s vyšetřováním, podporovat ústředí, těsně spolupracovat 

s protiteroristickými jednotkami JTTF a policií na místní i státní úrovni. Zajišťuje aktualizaci a 

distribuci zpravodajských informací a výcvik personálu státních a místních bezpečnostních 

agentur. Nezbytnost sdílení informací při potírání všech forem kriminality. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

006581 - ANAL 040382 

TROTT, Roger 

Training for Law Enforcement Managers [Příprava manaţerů bezpečnostních agentur].  

In: FBI Law Enforcement Technology. - 75, 2006, č. 5, s. 12 - 18, lit 

 K soudobým poţadavkům na přípravu manaţerů a vedoucích pracovníků policejních a 

bezpečnostních sloţek a ke změnám úkolů v potírání kriminality a boji proti terorismu. Autor 

(zástupce vedoucího sekce pro výcvik a rozvoj při akademii FBI) podporuje uplatňování 

vojenských modelů přípravy a výcviku v přípravě policejního managementu na střední a vyšší 

úrovni. Systém přípravy velitelů americké námořní pěchoty na UMC a na Velitelské a štábní 

škole CSC. Moţnosti zavedení systémů profesní přípravy bezpečnostních agentur aplikací 

vojenských modelů přípravy velitelů a štábů cestou spolupráce s ozbrojenými silami. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

006659 - ANAL 040931 

Uplatnění u policie.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 1, příloha.  

 Povolání policisty. Úkoly policisty. Uplatnění v policii ČR. Uplatnění v pracovním poměru. 

Přijetí do sluţebního poměru. Základní odborná příprava policistů. Další vzdělávání policistů. 

Skladba sluţebního platu, výsluhové nároky a další sociální výhody. Hodnocení sluţebního 

výkonu. Skončení sluţebního poměru. Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče. Přehled 

personálních pracovišť PČR. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006684 - ANAL 038516 

VESELÝ, Karel 

Jak se peče "integráč".  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 2, s. 87 - 89, obr.  

 Charakteristika a obsah tzv. integrovaných kurzů organizovaných zejména pro příslušníky z těch 

jednotek, kde můţe být ohroţení ţivota kaţdodenní realitou. Kurzy jsou zpravidla týdenní. 

Odlišnosti od obvyklého pravidelného výcviku policistů. Hodnocení přípravy absolventy kurzů. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

006537 - ANAL 040876 

ZELENÁK, Pavel 

Finanční policie a její úloha v boji proti financování terorismu.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 5, s. 66 - 67, 1 obr.  

 Problematika financování terorismus a boje proti tomuto jednání je v posledních několika letech 

hodně diskutovanou záleţitostí, a to jak v policejních kruzích, tak na půdě státních a nestátních 

institucí, které se snaţí tento společensky neţádoucí jev popsat a zdokumentovat a zabránit jeho 

výskytu. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

006583 - ANAL 040383 

CLARK, Wesley 

Cell Phone Technology and Physical Surveillace [Celulární technologie, mobilní telefony a 

elektronické sledování fyzických osob ].  

In: FBI Law Emforcement Technology. - 75, 2006, č. 5, s. 25 - 32, lit 

 K zákonnosti vyuţívání celulární technologie (v mobilních telefonech a zařízeních montovaných 

např. do kamionů dálkové přepravy) pro sledování pohybu osob a věcí pro potřeby policejního 

vyšetřování a soudního řízení v USA. Legitimita takového elektronického sledování. Právní 

problematika poskytování informací o pohybu účastníka sítě provozovatelem sítě. Kromě 

jednoznačného poţadavku na souhlas soudu je v americké legislativě řada nejasností (i v zákonu 

k vyuţití komunikací policií CALEA), jaké vlastně informace můţe policie ze sítí (od 

provozovatelů) získávat. Výjimky v rámci potírání terorismu. Příklady soudních sporů občanů se 

státem a rozhodování soudů na různých úrovních.  

USA - eng: PA: bv/2007 

 

006582 - ANAL 040715 

DIBLÍKOVÁ, Simona - PŘESLIČKOVÁ, Hana 

Současné pojetí restorativní justice : 4. mezinárodní konference pro restorativní justici, 

Barcelona, 15. - 17. 6. 2006.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 12, s. 378 - 380.  

Akce: Restorative Justice and Beyond [konference] : An Agenda for Europe. Barcelona 

(ŠPANĚLSKO), 15.06.2006-17.06.2006. Evropské fórum pro restorativní justici.  

 Mediace jako prostředek k urovnání sporu a jako nástroj k nápravě porušení vztahu, k němuţ 

došlo spácháním trestného činu nebo jiného konfliktu. Mediace v trestní rovině a úsilí o její 

zpřístupnění všem pachatelům a všem obětem bez ohledu na závaţnost spáchaného trestného 

činu. Hlavní principy mediace. Mediace jako základní technika restorativní justice. Mediace 

mimo oblast trestní justice, sociální mediace, mediace na školách. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006623 - ANAL 040720 

GERLOCH, Aleš 

Nad vázaností soudce zákonem z pohledu některých soudních rozhodnutí. 

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 1, s. 23 - 28.  

 Problematika míry vázanosti soudce určitými pravidly při rozhodování konkrétních případů. 

Maximální snaha o dodrţení textu zákona versus maximální oproštění soudce od předem 

stanovených pravidel (právní formalismus, právní pragmatismus). Extralegální standardy v 

soudcovském právu. Problematika zneuţití práva. Vybraná judikatura. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006575 - ANAL 040710 

HERCZEG, Jiří 

Trestní postih zneuţívání postavení v obchodním styku.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 12, s. 361 - 364.  

 Problematika zneuţití informací v obchodním styku v navrhovaném rekodifikovaném trestním 

zákoníku a otázka rozsahu právního bezpráví v hospodářské oblasti. Výkladové problémy 

ustanovení par. 128 odst. 2 TrZ, které do něj bylo vloţeno novelou trestního zákona (zákon č. 

557/1991 Sb.) a které mělo ve své době především slouţit k ochraně státních podniků před  
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konkurenčním jednáním ze strany managementu, který si za tím účelem zaloţí vlastní firmu.CZ - 

cze: PA: bh/2007 

 

006618 - ANAL 038507 

HULINSKÝ, Petr 

K otázkám vyuţití agenta a agenta provokatéra jako prostředků v boji proti korupci.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 1, s. 5 - 10.  

 Pouţití agenta podle ustanovení 158e trestního řádu. Plnění  úkolů agentem. Trestněprávní 

regulace pouţití agenta podle slovenských trestních předpisů. Názory některých odborníků na 

vyuţití agenta-provokatéra, jako efektivního prostředku boje proti úplatkářství. Problematika 

pouţití označovaných finančních prostředků ve smyslu ustanovení 23e zákona o policii. Názory 

autora článku. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

006620 - ANAL 039341 

KINZIG, Jörg 

Stalking - ein Fall für das Strafrecht ? [Stalking - případ pro trestní právo ?].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 39, 2006, č. 8, s. 255 - 258, lit. 25.  

 Stalking byl v roce 2006 zahrnut do trestního zákoníka pod "kompromisním" názvem závaţné 

obtěţování (schwere Belästigung). Ale má smysl zahrnovat stalking ve své vlastní skutkové 

podstatě do trestního práva? Definice a současné pouţívání pojmu stalking. Přehled současných 

výkladů de lege lata. Trestnost stalkingu v USA, Nizozemí, Rakousku. Aktuální návrhy zákonů v 

Německu. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

006576 - ANAL 040711 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K otázce předvedení obviněného k veřejnému zasedání.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 12, s. 364 - 368.  

 Za právně irelevantní je třeba povaţovat námitku obviněného, ţe k veřejnému zasedání byl 

předveden a soud konal veřejné zasedání, aniţ by se zajímal o zdravotní stav obviněného. Tato 

námitka nemůţe obstát ani z pohledu Listiny lidských práv a svobod, pokud obviněný ani jeho 

obhájce na uvedenou skutečnost soud předem a ani v průběhu veřejného zasedání neupozornili. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006599 - ANAL 040908 

NOVÁK, František 

Právní status za potřebami praxe.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 46 - 49.  

 Názory právních expertů USA na moţnosti a překáţky, které klade současné právní uspořádání 

USA. Lepší, efektivnější uplatnění privátních sil v běţné péči o bezpečnost (tzv. policing). 

Prosazování bezpečnostních rolí SBS. Veřejná a soukromá policejní kontrola. Formy spolupráce 

a součinnosti. Závěr 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006600 - ANAL 040909 

NOVÁK, František 

Slovensko - tvrdá právní norma : 3. díl.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 50 - 52.  
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 Pokračování analýzy zákona č. 4/06. Technické sluţby. Akreditace osob, které zabezpečují 

přípravu na odbornou zkoušku. Státní dozor a kontrola. Správní delikty a přestupky na úseku 

soukromé bezpečnosti. Evidence vedené ministerstvem vnitra SR. Přechodná ustanovení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006634 - ANAL 038509 

PECH, Lukáš 

Výţivné. Vězení? 

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 1, s. 16 - 18.  

Vymezení trestného činu zanedbání povinné výţivy zákonem a judikaturou. Uvedeny dva téměř 

totoţné případy s odlišných posouzením různých soudů. Názor autora, ţe právní úprava de lege 

lata je v současné době nevhodná a proto se nabízí otázka, jak udělat úpravu de lege ferenda. 

Návrhy na řešení. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

006580 - ANAL 040714 

SOTOLÁŘ, Alexander 

K probačním programům v systému soudnictví ve věcech mládeţe.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 12, s. 373 - 378.  

 Stanovení povinnosti mladistvého provinilce absolvovat probační program je jedním z 

nejpřísnějších výchovných opatření a jeho uţití je svázáno přesně nastavenými podmínkami, 

které se výrazně liší od ostatních výchovných opatření (např. souhlas mladistvého s jeho 

absolvováním). Zajištění standardu výkonu tohoto výchovného opatření - probační programy, 

pravidla výkonu probačních programů, jejich základní právní rámec, obsah, smysl a cíl, principy 

právní úpravy, akreditace. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006574 - ANAL 040709 

SVATOŠ, Roman 

Přípravné řízení trestní ve Slovenské republice.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 12, s. 355 - 361.  

 Problematika přípravného řízení v SR se zaměřením na instituty, které ovlivňují rychlost řízení a 

to zejména z pohledu vývoje od roku 1993. Podrobně je rozebrán institut zkráceného 

vyšetřování. Komparace forem slovenského přípravného řízení trestního s českou právní 

úpravou. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006622 - ANAL 040719 

TELEC, Ivo 

Přirozené právo osobnostní a jeho státní ochrana.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2006, č. 1, s. 1 - 10.  

 Jedním z důleţitých úkolů obnovy českého občanského práva je důstojné vymezení práv 

osobních a posílení jejich významu vedle druhotných (významově) práv majetkových. 

Východiska úpravy osobnostních práv, jejichţ základem jsou objektivní přirozená práva 

(lidská práva). Vývoj této problematiky v základních právních úpravách od roku 1811. 

Mezinárodněprávní úprava lidských a občanských práv. Základy v ústavním právu. Význam a 

soustava všeobecného osobnostního práva a jeho hlavní zásady. Výhled do budoucna. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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006614 - ANAL 038504 

VANTUCH, Pavel 

K návrhu na prohlášení obţalovaného o vině.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 12, s. 5 - 15.  

 Autor se v článku věnuje obsahu návrhu na vytvoření řízení o prohlášení viny obţalovaným, 

prohlášení obţalovaného o jeho vině, rozsudku vyhlášenému na základě tohoto prohlášení a 

způsobu navrţení a schvalování této u nás zcela neznámé formy odklonu od trestního řízení i 

otázce, zda by taková případná úprava měla být součástí novelizace nebo rekodifikace trestního 

řádu. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

006578 - ANAL 040713 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K rozsahu dokazování a zásadě presumpce neviny.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 12, s. 371 - 372.  

 Posudek znalce z odvětví psychiatrie o duševním stavu poškozené nelze zpravidla povaţovat za 

nadbytečný důkaz, pokud jeho opatření  navrhly znalkyně-psycholoţky ve svém posudku o 

osobnosti poškozené. Pokud soud prvního stupně provedl dokazování v nezbytném rozsahu, je 

opatření dalších důkazů nadbytečné. Český trestní proces je ovládán zásadou presumpce neviny, 

proto námitka, ţe se obţalovanému nepodařilo prokázat svoji nevinu, je v rozporu s touto 

základní zásadou a je tedy nedůvodná. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006566 - ANAL 040380 

BAKER, Lisa A. 

Sexual Harassment by Supervisors [Sexuální obtěţování nadřízenými].  

In: FBI Law Enforcement Bulletin. - 75, 2006, č. 3, s. 25 - 32, lit.  

 Právní problematika sexuálního obtěţování na pracovišti. Odkaz na hlavu VII zákona o 

občanských právech z r. 1976. Pojem sexuální harašení v legislativě a právní názor amerického 

nejvyššího soudu a jeho rozhodování v těchto případech. Podrobněji k rozhodnutí v 

několika kauzách. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

006533 - ANAL 040370 

BRABEC, František 

Analýza formálních struktur aneb zpráva o důvodech těchto výzkumů.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 1, s. 50 - 56.  

 Článek je součástí závěrečné zprávy výzkumného projektu Analýza formálních struktur 

právních dokumentů, grant GA AV ČR č. KJB/7068303. Výsledky empirického výzkumu 

Laboratoře pro právní informatiku v Ústavu státu a práva AV ČR. Význam zkoumání právních 

struktur. Podrobnosti k databázím právních textů (Národní databáze právních informací a dalších 

7 databází). Některé pouţívané pojmy a jejich definice (informační proud, vnitřně závislý soubor 

informací, mrtvý text, oţivování textů). 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

006571 - ANAL 040706 

CABAN, Pavel 

Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 24, s. 875 - 882.  
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 Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku je zaloţena na tzv. restriktivním 

pojetí imunit států, podle kterého státy, obecně vzato, podléhají soudní pravomoci jiných států 

ohledně svých obchodních či soukromoprávních úkonů. Tato Úmluva by se mohla stát základem 

obecné harmonizace praxe států v této oblasti. Obecná charakteristika Úmluvy. Vybraná 

ustanovení (základní pojmy, výjimky ze státní imunity, státní imunita vůči donucovacím 

opatřením atd.). 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006524 - ANAL 040870 

DLOUHÝ, Michal 

Prümská smlouva.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 5, s. 45.  

 V souvislosti s mezinárodní policejní spoluprací se stále hovoří o tzv. Prümské smlouvě. Obsah 

této smlouvy, která hovoří o prohloubení přeshraniční spolupráce, zejména za účelem potírání 

terorismu, přeshraniční kriminality a nelegální migrace. Zefektivnění mezinárodní policejní 

spolupráce v uvedených oblastech. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006544 - ANAL 040372 

DONNELLY, Daniel - SCOTT, Kenneth B. 

All Together Now: A National Police Service for Scotland [Společně v rámci skotské národní 

policie].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 4, s. 293 - 304, lit. 21.  

 Z diskuzí a návrhů na strukturální reformu policejních sloţek ve Skotsku. Problematika 

sjednocení dosavadních 8 sloţek do jediné národní (státní) policie. Názory a argumenty 

jednotlivých odborníků, funkcionářů, policejních organizací a státních orgánů pro i proti  

centralizaci policie a změny postojů. Blíţe k úkolům policie jako sluţby veřejnosti, postavení 

místní policie, rozloţení odpovědností. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

006572 - ANAL 040707 

DVOŘÁČEK, Jan 

Právní povaha předpisů zájmové samosprávy.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 24, s. 882 - 887.  

 Tzv. zájmová samospráva a její podstata. Normativní tvorba  orgánů zájmové samosprávy, její 

základní východiska. Charakteristické vlastnosti normativních aktů zájmové samosprávy 

naplňují obecné znaky právních předpisů, jsou normami právními se všemi důsledky z toho 

vyplývajícími a jsou mocensky vynutitelné. Mají podzákonnou právní sílu a jsou tudíţ 

přezkoumatelné kaţdým soudem a mohou se stát i předmětem abstraktní kontroly ze strany 

Ústavního soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006518 - ANAL 039331 

FRK, Patrik 

K moţnosti regulace tzv. kulturních podniků v obecně závazných vyhláškách obcí.  

In: Správní právo. - 39, 2006, č. 6 - 7, s. 434 - 443, lit. 21.  

 Stručný exkurz do dispozice obcí regulovat obecně závaznými vyhláškami konání kulturních 

podniků pořádaných na území té které obce, jakoţ i do některých otázek souvisejících, a to 

zejména v diskuzích, které byly vyvolány akcí CzechTech v loňském roce u obce Mlýnce na  
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Tachovsku. Ústavní garancie práva na samosprávu. Vydávání obecně závazných vyhlášek 

obcemi de lege lata. Vývoj judikatury Ústavního soudu ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

006520 - ANAL 040867 

FRK, Patrik 

Důkaz znaleckým posudkem ve správním řízení.  

In: Kriminalistický sborník. - 50, 2006, č. 5, s. 33 - 37.  

 Právní analýza a komparace některých změn správního řádu, zejména v oblasti správního 

dokazování, respektive roli znaleckého posudku ve správním řízení před a po nabytí účinnosti 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Stručně k úpravě dokazování ve zrušeném správním řádu. 

Důkaz znaleckým posudkem ve zrušeném správním řádu. Důkaz znaleckým posudkem ve 

správním řízení de lege lata. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006532 - ANAL 040369 

KINDL, Milan - ŠÍMA, Alexander 

Několik poznámek o rybách, zvířatech a náhradě škody na nich (opoţděná pocta dr. Miloši 

Tomsovi).  

In: Právník. - 146, 2007, č. 1, s. 98 - 106, lit.  

 Právní problémy spojené s vypuštěním závadných odpadů do vod a náhradou škody za úhyn 

ryb, právní otázky ochrany zvířat (týraní a opuštění zvířat /psa, apod./), otázky vlastnictví ryb a 

zvířat, apod. Dr. Tomsa byl jedním z prvních, který se touto právní problematikou zabýval, od 

80. let 20. století. Z výsledků jeho práce, právní názory (včetně k odpovědnosti za škodu a 

náhrady škod). Příslušná legislativa a její vývoj, právní mezery, současný stav. Příklady obtíţně 

řešitelných právních problémů. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

006542 - ANAL 040371 

POPLAWSKA, Ewa - WYRZYKOWSKI, Miroslaw 

Referendum o ústavě v Polsku.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 1, s. 71 - 88, lit.  

 Institut referenda v Polsku. Podrobnosti k cílům, ústavnímu zakotvení, provedení a nedostatkům 

referend z r. 1946 a 1987. Ústavní zákon ze dne 23. dubna 1992 o způsobu přípravy a schválení 

nové polské ústavy, předpokládající její přijetí Národním shromáţděním a schválení celostátním 

referendem. Předmět ústavního referenda ve světle ústavy z r. 1997. Ústavní referendum se 

dosud nekonalo pro absenci návrhů na změnu ústavy. Komentáře a poznámky. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

006538 - ANAL 040877 

Smlouva mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Španělským 

královstvím, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským 

královstvím a Rakouskou republikou o prohloubení přeshraniční spolupráce, zejména za účelem 

potírání terorismu, přeshraniční kriminality a nelegální migrace (tzv. Prümské dohody).  

In: Kriminalistický sborník. - 2006, speciál 3, s. 1 - 16.  

 Text "Prümské dohody". Charakteristika 1.- 8. kapitoly a 52 kapitol této dohody. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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006528 - ANAL 040366 

ŠEJVL, Michal 

Faktory ovlivňující aplikaci práva ES soudy členských států.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 1, s. 13 - 49, lit.  

 Článek je součástí řešení grantového projektu 407/06/1467 Aplikace práva EU v České 

republice po jejím přistoupení. Teorie, 4 aplikační přístupy (legalistický, přístup národního 

zájmu, /neo/funkcionalistický, ekonomický). Z relevantních empirických studií. Faktory 

ovlivňující aplikaci práva ES a příklad Nizozemska. Nejvíce aplikované oblasti práva ES a k 

aplikaci práva ES českými soudy. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

006573 - ANAL 040708 

ŠTURMA, Pavel 

Lidská práva v boji proti terorismu - mezinárodněprávní aspekty.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 12, s. 349 - 355.  

 Boj proti mezinárodnímu terorismu se sice odehrává především na území států, jejichţ orgány 

provádějí protiteroristická opatření, ale zčásti i mimo jejich území. Protiteroristická opatření se 

musí pohybovat v rámci daném vnitrostátním i mezinárodním právem. V tomto rámci mají 

nezastupitelnou úlohu mezinárodní instrumenty na ochranu lidských práv a svobod. Moţnosti 

omezení lidských práv z hlediska mezinárodních instrumentů, rozbor vztahu opatření proti 

terorismu a lidských práv z pohledu mezinárodních organizací. Problematika extrateritoriálních 

opatření proti terorismu a působnosti lidských práv. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006525 - ANAL 039333 

VANÍČEK, David 

Řízení o správních deliktech vedené proti právnickým osobám (úvahy de lege ferenda).  

In: Správní právo. - 39, 2006, č. 6 - 7, s. 398 - 433, lit. 25.  

 Úvod. Trestní proces a správní řízení trestní – základní rozdíly. Charakteristika realizace 

odpovědnosti právnické osoby za správní delikt prostřednictvím základních zásad správního 

trestání ve věcech právnických osob. Reforma správního řízení soudního, zavedení soudního 

projednávání deliktů právnických osob. Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

006522 - ANAL 039332 

VEDRAL, Josef 

Druhy rozhodnutí v novém správním řádu.  

In: Správní právo. - 39, 2006, č. 6 - 7, s. 325 - 365, lit. 61.  

 Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) se ve 

srovnání s předchozí právní úpravou, zákonem č.71/1967 Sb., o správním řízení, vyznačuje 

mnohem širším rozsahem věcné působnosti. Nosnou konstrukcí nového správního řádu je právní 

úprava správního řízení - postupu správního orgánu, jehoţ účelem je vydání rozhodnutí, jímţ se 

v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby. 

Rozhodnutí a tzv. závazná stanoviska. Rozhodnutí ve věci a rozhodnutí o procesních otázkách. 

Rozhodnutí konstitutivní a deklaratorní. Další druhy rozhodnutí. Příkaz. Vydání dokladu. 

CZ - cze: PA: jv/2007 
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006675 - ANAL 040731 

BRODEC, Jan 

Pojem "evropský veřejný pořádek" v judikatuře Evropského soudního dvora a Ústavního soudu 

ČR.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 8, s. 7 - 13.  

 Veřejný pořádek zahrnuje obvykle základní hodnoty právního řádu, hodnoty morální, zásady 

státního a společenského zřízení, na nichţ je třeba trvat a které by v daném případě byly 

nahrazeny normou jiného státu. S tím souvisí i výhrada veřejného pořádku uplatňovaná v oblasti 

kolizního práva. Z judikatury Evropského soudního dvora (ESD) pak vyplývá, ţe evropský 

veřejný pořádek se stává realitou a ţe některé jeho normy jsou jeho součástí (např. právo na 

spravedlivý proces). Opatrný přístup ESD při formulaci evropského veřejného pořádku a 

oprávnění existence výhrady veřejného pořádku. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006650 - ANAL 040922 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Změny v řešení domácího násilí od 1.1.2007.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 1, s. 6 - 11, lit. 3.  

 Od 1.1.2007 vstoupil v účinnost zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 

ochrany před domácím násilím. Nejdůleţitější změny, které se týkají moţností řešení skutečných 

případů domácího násilí v ČR od počátku r. 2007. Domácí násilí versus jiné rodinné rozepře a 

konflikty. "Filozofie" zákona. Klíčové změny iniciované novým zákonem se týkají zejména 

policie, justice a oblasti sociálních sluţeb. Jejich povinnosti a působnost. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006677 - ANAL 040733 

HANDRLICA, Jakub 

Právní moc správního aktu, presumpce jeho správnosti a jeho nesoulad s komunitárním právem. 

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 8, s. 19 - 29.  

 Vztah českého právního řádu a komunitárního práva. Princip legality a zákonnost správního 

aktu v českých právních předpisech a v perspektivě komunitárního práva. Právní moc, 

presumpce správnosti správního aktu a její komunitární aspekty. Materiální a formální právní 

moc rozhodnutí. Pravomocný správní akt a presumpce jeho správnosti. Prolomení právní moci a 

presumpce správnosti správního aktu. Povinnost loajality jako základní pilíř jednání správního 

orgánu k ochraně zájmů Společenství. Specifické komunitární aspekty zrušení pravomocného 

správního rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006678 - ANAL 040734 

LYČKA, Martin 

Rozsah aplikace zásady ne bis in idem v Schengenském prostoru.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 8, s. 36 - 41.  

 Rozbor konkrétních dvou případů týkajících se uplatnění principu ne bis in idem v zemích 

Schengenu. Aplikovatelnost schengenského acquis, vztah práva ES/EU k Evropské úmluvě o 

lidských právech, kompetence ES/EU v trestněprávních věcech. Skutkový základ případů, 

procesní vývoj, právní analýza. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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006653 - ANAL 040925 

NOVÁ, Hana 

Poručenství v českém právním řádu : 3. díl.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 1, s. 24 - 28.  

 Výklad o výběru osoby poručníka, zejména pak je tomu v případech, kdy rodiče ve váţné 

ţivotní situaci, která můţe skončit smrtí, potenciálního poručníka sami určí. Ustanovení 

paragrafu 79 odst. 3 zákona o rodině, který umoţňuje určit poručníkem také orgán sociálně-

právní ochrany dětí. Poručenství ve vesničkách SOS. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006651 - ANAL 040923 

NOVOTNÁ, Věra 

Opatrovnictví - co v praxi znamená.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 1, s. 11 - 16.  

 Opatrovnictví dětí, které v převáţné míře zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí. Pojem 

"opatrovnictví". Zákonné zastoupení dětí a opatrovnictví v občanském zákoníku. Zákon o rodině. 

Kolizní opatrovník. Ochrana jmění dítěte. Opatrovník ad hoc. Doba trvání výkonu opatrovnictví. 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006652 - ANAL 040924 

NOVOTNÁ, Věra 

Změny v zákoně o rodině a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí k 1.1.2007.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 1, s. 22 - 23, 1 tab.  

 V roce 2006 došlo v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a v zákoně o rodině k několika 

změnám s účinností od 1.1.2007. Změny v zákoně o rodině. Zákon o sociálně-právní ochraně 

dětí (č. 110/2006 Sb.) - změny. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006676 - ANAL 040732 

OSSENDORF, Vít 

Zařazení České národní banky do systému institucí veřejné moci.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 8, s. 13 - 18.  

 Výklad pojmu Česká národní banka (ČNB). Pojem centrální banky podle zákona o ČNB a 

nauky veřejného práva. ČNB z pohledu teorie dělby moci (moc zákonodárná a moc výkonná). 

Postavení ČNB jako správního orgánu a z pohledu jí vykonávaných činností. ČNB jako 

státní instituce. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006636 - ANAL 038511 

SEKVARD, Ondřej 

Mimořádné opravné prostředky ve slovenském trestním řízení.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 1, s. 25 - 32.  

 Platná právní úprava mimořádných opravných prostředků v trestním řízení na Slovensku. 

Komentování slovenské úpravy ve svém celku, upozornění na jednotlivé odchylky. Základní 

smysl mimořádných opravných prostředků. Zrušení pravomocného rozhodnutí v přípravném 

řízení, dovolání, rozhodnutí, proti němuţ je dovolání přípustné, osoby oprávněné dovolání podat. 

Lhůta a místo podání dovolání a soud rozhodující o dovolání. Forma a způsob podání dovolání a 

jeho převzetí. Dovolací důvody, obecný výklad. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2007 
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006679 - ANAL 040735 

SPRATEK, Daniel 

Moţnosti a meze zjišťování znalostí o náboţenské věrouce v řízení o udělení azylu.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 15, s. 42 - 44.  

 V řízení o azylu při nedostatku jiných důkazů bude účelné, aby správní orgány prověřily tvrzení 

ţadatele otázkami zaměřenými na obsah učení náboţenství, k němuţ se ţadatel hlásí. 

Vyuţitelnost takového důkazu je pak různá v závislosti na převaţujícím aspektu proţívání 

náboţenské víry u ţadatele o azyl. Rozbor rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Skutkový 

základ případu a procesní vývoj. Právní analýza. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006644 - ANAL 040917 

ZIMA, Vlastimil 

Peněţitá pomoc má jiţ evropský formát.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 15, 2006, č. 4, s. 13 - 15, 1 obr.  

 Odškodňování obětí trestné činnosti ze strany státu. V ČR problematiku upravil poprvé zákon č. 

209/1997 Sb., o poskytnutí peněţité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění 

některých zákonů, účinný od 1.1.1998. Zákon č. 204/2006 Sb., který byl přijat 12.4.2006, kterým 

se mění zákon č. 209/1997 Sb. Účinnost zákona je od 1.7.2006. Principy novelizované právní 

úpravy. Evropské formuláře, které se nalézají v prováděcí vyhlášce č. 241/2006 Sb. a na 

www.mvcr.cz/sbírka/2006/sb078-06.pdf.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

006662 - ANAL 040934 

KLOZÍK, Pavel 

Shadow CZ 75 SP-01.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 1, s. 25, 2 obr.  

 Popis a charakteristika pistole CZ 75 SP-01 Shadow. Technicko-taktická data této pistole. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006526 - ANAL 038501 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

COLT 2000 : Pokus, který nevyšel.  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 1, s. 68 - 73, obr.  

 Popis a technické údaje nepříliš vydařené sluţební pistole americké zbrojovky Colt s 

ambiciózním názvem Colt All American model 2000. Colt 2000 z hlediska uţivatele. Neobvyklý 

vnitřní mechanismus, manipulace a funkce. Hodnocení zbraně. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

006680 - ANAL 038514 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Grand Power P1 aneb nejnovější slovenská výzbroj? 

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 2, s. 10 - 15, obr.  

 Popis a technické údaje o slovenské samonabíjecí pistoli Grand Power P1, která má světlou 

budoucnost. Konstrukční detaily a fungování P1. Hodnocení pistole. Ovládání a funkce 

ovládacích prvků. CZ - cze: PA: če/2007 
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006683 - ANAL 038515 

UHER, Michal 

Protiteroristické jednotky : Norsko po boku velmocí.  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 2, s. 28 - 31, obr.  

 Bezpečnostní systém Norska. Jednotka zabývající se protiteroristickými operacemi uvnitř země 

(Beredskapstroppen), výběr policistů a jejich výcvik, výzbroj a výstroj. Speciální 

protiteroristická jednotka norské armády (Forsvaretsspeciakommando), její základní úkoly. 

Výběr vojáků, jejich speciální výcvik, výzbroj a výstroj.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

006602 - ANAL 040911 

BARTÁČEK, Jiří - KŘEČEK, Stanislav - SLOUP, Petr 

Projekt Výukový modul aplikace IP technologií v oboru zabezpečovací techniky.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 56 - 58, 17 obr.  

 Pokračování z čísla 5/2006. Směrové vlastnosti antén. Kabely a konektory. Volba kanálu, 

reţimu, nastavení výkonu a konfigurace IP. Ochrana dat a šifrování. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006588 - ANAL 040897 

GRUBL, Zdeněk 

Videosystém - zvyšování bezpečnosti.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 14 - 15, 8 obr.  

 Jednou z priorit evropské dopravní politiky je zvýšení bezpečnosti dopravy a sníţení počtu 

dopravních nehod. Videosystémy v některých speciálních telematických aplikacích jsou jednou 

z moţností preventivních opatření ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. 

Videodetekční systémy: Entrylon a Speedcon, Redcon a RedRail, Speedcon Mobil - 

charakteristika systémů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006693 - ANAL 040950 

HAVLÍČEK, Štefan 

PolusNotes a Domino nástroje pro implementaci bezpečnosti systému.  

In: Security World. - 2006 - 2007, č. 1, s. 42 - 43, 2 obr.   LotusNotes/Domino - charakteristika. 

Vrstvy logické úrovně zabezpečení utajeného přenosu dat. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006691 - ANAL 040948 

IFFERT, Ralf 

Rozpoznání spamu : 1. díl.  

In: Security World. - 2006 - 2007, č. 1, s. 38 - 39, 4 obr.  

 Mnoho současných metod detekce spamu je zaloţeno na metodách analýzy obsahu, jako jsou 

Bayesovy filtry, a na metodách analýzy klíčových slov. tyto metody však bývají v praxi 

obcházeny pomocí jednoduchých změn textu. Analýza struktury. Definování struktury. Pracovní 

postupy na straně výrobce a klienta. Příklady z praxe. Typy spamů, které dokáţe analýza 

struktury odhalit. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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006660 - ANAL 040932 

KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 

Konference "Kamerové monitorovací systémy".  

In: Policista. - 13, 2007, č. 1, příloha.  

Akce: Kamerové a monitorovací systémy [Konference]. Brno (ČR), 2006.  

 V rámci brněnského mezinárodního veletrhu PYROS/ISET 2006 se uskutečnila doprovodná 

konference pod názvem Kamerové monitorovací systémy. Výtahy z referátů, které na konferenci 

zazněly. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006592 - ANAL 040901 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Kamerové systémy a dopravní přestupky.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 22 - 23, 1 tab.  

 Popis uvedených technologií a vyhodnocení účinnosti jejich nasazení s ohledem na zklidnění 

dopravy a sníţení počtu dopravních přestupků. Multifunkční technické řešení. Měření úsekové 

rychlosti. Princip činnosti. Instalace a bezdrátový provoz. Lokality. Počty přestupků. Detekce 

jízdy na červenou. Počty přestupků překročení rychlosti v úseku. Záznam nehody. Videodetekce. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006593 - ANAL 040902 

KOPŘIVA, Pavel 

Hlavní dopravní řídící ústředna v Praze.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 24 - 27, 9 obr.  

 Hlavní dopravní řídící ústředna (HDŘÚ) je nejvyšší úrovní telematického dopravního systému 

provozovaného a dále rozvíjeného v hl. městě Praze. Základní informace o tomto pracovišti, tj. 

konkrétně: Dislokace ústředny, její hlavní úkoly a rozsah činnosti, přehled napojených 

subsystémů, technické prostředky a zařízení v ústředně. Nejbliţší úkoly a perspektiva tohoto 

pracoviště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006692 - ANAL 040949 

MACH, Martin 

Kladivo na podvodníky.  

In: Security World. - 2006 - 2007, č. 1, s. 40 - 41, 2 obr.  

 Ve světě se detekci a prevenci podvodů v telekomunikačním sektoru věnuje velká pozornost. 

Jednotlivé podvody se dají rozdělit do několika základních kategorií. první a nejrozšířenějším 

typem je tzv. subscription fraud, pak podvody technické, partnerský fraud, vnitřní fraud, 

předplatitelské podvody. data, která můţe telekomunikační firma shromaţďovat, jsou přesně 

určena zákonem o elektronických komunikacích a zákonem o ochraně osobních údajů. Pro  

vyhodnocení podvodného chování operátoři standardně ukládají dva základní typy údajů 

(informace o zákaznících - průměrně povolená částka, platební morálka, velikost firmy) a data o 

událostech v síti (údaje o čase, místě, délce a účastnících telefonního hovoru). Základní principy 

fungování fraudových systémů. Budoucnost fraudových systémů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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006685 - ANAL 040942 

MALINA, Patrik 

Unášíme firemní data.  

In: Security World. - 2006 - 2007, č. 1, s. 24 - 26, 4 obr.  

 Ochrana dat prostřednictvím silného šifrování, případně jejich související zabezpečení pomocí 

technologií digitálních podpisů či propracované návazné správy uţivatelských práv (rights 

management v širším slova smyslu) jsou velmi účinné ochranné prostředky. Sledování 

potenciálně nebezpečných aktivit. Základní úskalí a moţnosti Windows. Kontrola uţivatelských 

aktivit na pracovních počítačích. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006687 - ANAL 040944 

Posílejte svá data šifrovaně.  

In: Security World. - 2006 - 2007, č. 1, s. 29, 3 obr.  

 Dnešní internet je místo, které slouţí nejen pro komunikaci, ale bohuţel také ke špionáţi a 

zneuţívání odcizených informací. Jeden z produktů, jeţ chrání data, je SafeGuard PrivateCrypto, 

který slouţí k vytváření šifrových archivů jednoho a více souborů. Dvě verze programu. 

Instalace. Moţnosti a nastavení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006694 - ANAL 040951 

PŘIBYL, Tomáš 

Pozor na "smazaná "data! 

In: Security World. - 2006 - 2007, č. 1, s. 46 - 47, 2 obr.  

 Příklady vyřazování dat z pevných disků, z paměťových karet. Srovnávací testy vyřazených 

médií na australské University of Glanrorgan. Otázka bezpečné skartace. Různé programy pro 

bezpečnou skartaci na webových stránkách. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006686 - ANAL 040943 

SLÁDEK, Jiří 

Bezpečnost pro vaše PC i mobilní zařízení.  

In: Security World. - 2006 - 2007, č. 1, s. 28, 2 obr.  

 Ochrana datových prostředků. Firmy by měly pro ochranu svých dat a informací pouţít co 

nejkvalitnější přístupovou kontrolu, provázanou s robustním a silným šifrovacím mechanismem. 

Řešení SafeBoot Device Encryption, který slouţí k zabezpečení PC, laptopů, tablet PC, 

přenosových disků a dalších zařízení. Předbootovací ochrana a dvousloţková identifikace. 

Zabezpečení mobilních zařízení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006597 - ANAL 040906 

TOMS, Ladislav 

Mechanické zábranné systémy. Nová tvář obvodových zábran : 41. část.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 40 - 42, 15 obr.  

 Nové trendy mechanického zabezpečení plotů, mříţí a garáţí. Webové informace jednotlivých 

firem. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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CIVILNÍ OCHRANA, ZABEZPEČOVACÍ SLUŽBY 

 

006568 - ANAL 040890 

ADAMEC, Vilém 

Bezpečnostní plánování v Rakousku.  

In: 112. - 5, 2006, č. 12, s. 26 - 27, 2 obr., lit. 1.  

 Bezpečnostní plánování ve Spolkové zemi Horní Rakousko. Plán ochrany při katastrofách. 

Všeobecný havarující plán. Poplachový plán. Plán nasazení. Plán činnosti. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006695 - ANAL 040952 

BARTYZALOVÁ, Monika 

Představen projekt výstavby Národního centra.  

In: 112. - 6, 2007, č. 1, s. 3, 1 obr.  

 Cíl projektu výstavby Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik sloţek 

integrovaného záchranného systému ČR. Podle navrţeného projektu bude Národní centrum 

zahrnovat potřebné kapacity pro koordinaci a realizaci bezpečnostního výzkumu, vzdělávání 

odborníků v oblasti krizového řízení a polygon pro výcvik sloţek IZS ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006604 - ANAL 040913 

KUPILÍK, Václav 

Ochrana nejpouţívanějších materiálů proti ohni. 

 In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 61 - 64, 10 obr., 3 tab.  

 Pokračování z minulého čísla. Ochrana materiálů proti ohni. Zábranové a intumescentní nátěry v 

nejčastěji se vyskytujících stavebních konstrukcích. Podmínky aplikovatelnosti protipoţárních 

nátěrů. Poţadavky na zábranové nátěry a na intumescentní nátěry. Ocelové konstrukce. Dřevěné 

konstrukce. Ţelezobetonové konstrukce. Kabelové rozvody. Integrace dřeva. Druhy a sloţení 

chemických prostředků k impregnaci dřeva. Vlastnosti impregnačních prostředků. Druhy 

protipoţárních desek. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006557 - ANAL 040882 

MICHALÍČKOVÁ, Iva 

Zdolávání následků úniku amoniaku.  

In: 112. - 5, 2006, č. 12, s. 13 - 14, 4 obr.  

 Dne 10.10.2006 proběhlo v areálu podniku Cutisin, s.r.o., Jilemnice taktické cvičení sloţek IZS 

Libereckého kraje a krizového štábu obce Jilemnice. Tématem cvičení byl nácvik zdolávání 

úniku nebezpečné látky do ovzduší s provedením záchrany zasaţených osob, evakuace 

zaměstnanců podniku a varování obyvatel ohroţeného území. Námět cvičení. Cíle cvičení. 

Průběh cvičení. Nasazené síly a prostředky. Vyhodnocení cvičení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006563 - ANAL 040888 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Půl století vědy, vzdělávání a informační činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva.  

In: 112. - 5, 2006, č. 12, s. 21 - 23, 3 obr.  

 V roce 2006 uplynulo 50 let zaloţení vědecko-výzkumné základny v oblasti ochrany 

obyvatelstva - Výzkumného ústavu civilní obrany. Historie. Vědeckovýzkumná činnost.  
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Vzdělávání a informační činnost: Vzdělávání doškolovacího týmu, kurzy, výuka. Vzdělávání pro 

potřeby IZS. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006556 - ANAL 040881 

WALD, František 

Celoţivotní vzdělávání v poţární ochraně.  

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

Akce: Celoţivotní vzdělávání v poţární ochraně [Seminář]. Praha (ČR), 20.02.2007-22.02.2007.  

 Ve dnech 20.-22.2.2007 se uskuteční v Praze tři pilotní semináře: Navrhování konstrukcí při 

poţáru podle evropských norem, zajištění poţární bezpečnosti staveb a kontrola poţárně 

bezpečnostních zařízení. Semináře jsou zařazeny do systému celoţivotního vzdělávání České 

komory autorizovaných inţenýrů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 


