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ALKOHOL, DROGY 

 

007070 - ANAL 039381 

BENSCHOP, Annemieke - HARRISON, Lana D. - KORF, Dirk J. - ERICKSON, Patricia G. 

Different Concepts of Ethnicity in a Cross-Atlantic Study of Violence and Drug Use among 

Deviant Youth [Rozdílné pojetí etnicity v nadnárodní studii o násilí a uţívání drog u narušené 

mládeţe].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 12, 2006, č. 1, s. 61 - 78, 4 grafy, 5 tab., 

lit. 59.  

 Přes etnickou rozmanitost obyvatelstva v USA, Kanadě a Nizozemí se pojem etnikum liší ve 

významu i pouţívání. Tato studie se snaţí vytvořit rasově - etnická měřítka, která by umoţňovala 

nadnárodní srovnání. U vybraných jedinců ve věku 14 - 17 let ve Filadelfii, Torontu a 

Amsterdamu byla zkoumána souvislost mezi etnicitou a uţíváním alkoholu, drog a násilnou 

kriminalitou. Souvislost byla prokázána v uţívání alkoholu a drog, v násilné kriminalitě, resp. v 

chování. Diskuse a závěr. 

NL - eng: PA: jv/2007 

 

007167 - ANAL 041359 

BLAŢEJOVSKÝ, Marek 

Legalizace drog versus represe : 1. díl.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 1, s. 30 - 32.  

 Problém legalizace drog kontra represe z několika pohledů. Z hlediska práva, filosofie, 

kriminologie a ekonomie. Pohled z právního hlediska, z hlediska trestního zákona. Pojetí 

nebezpečnosti drog ve společnosti. Formální posouzení jednání pachatelů drogových deliktů. 

Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007086 - ANAL 040035 

ČERNÝ, Pavel - LEJČKOVÁ, Pavla 

Systémový přístup v prevenci uţívání návykových látek: Co funguje a 

co nefunguje v primární prevenci.  

In: Zaostřeno na drogy. - 5, 2007, č. 2, s. 1 - 12, lit. a web 15.  

 Nezbytné předpoklady pro rozvoj systému prevence na regionální úrovni. Přehled programů 

primární prevence a jejich zásady. Kdy programy nefungují. Ohroţené skupiny mládeţe. 

Vzdělávání rodičů, pedagogů a ostatní odborné veřejnosti, základní cíle komplexního programu 

prevence pro vzdělávání školních metodiků prevence. Informační servis v systému primární 

prevence. Výzkum prevence a evaluace. Poskytovatelé preventivních programů v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007166 - ANAL 041358 

FIŠERA, Miroslav 

Stručný nástin drogové situace v EU.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 1, s. 21 - 29, lit. 4.  

 Obecná východiska právních úprav drogových trestných činů v zemích EU. Drţení drogy. 

Uţívání drog. Opatřování drog. Poskytování drog dalším osobám. Drogová kriminalita v EU. 

Moţnosti protidrogové prevence v EU. Strategie pro 21. století. Politika boje proti drogám v EU 

spočívá ve čtyřech pilířích evropských strategií: Represe, prevence, léčba a resocializace, harm 

reduction. CZ - cze: PA: ká/2007 
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007134 - ANAL 041330 

JEŘÁBEK, Petr 

Osobnostní dispozice k drogové závislosti: Klinický pohled.  

In: Adiktologie. - 6, 2006, č. 4, s. 492 - 505, 1 obr., lit. 60.  

 Osobnostní rysy, kterými disponují jedinci k drogové závislosti. Psychologické modely. Teorie 

osobnosti a terapeutická praxe.Historie názorů na osobnost toxikomana. Terapeutické aplikace. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007136 - ANAL 041332 

MARTANOVÁ, Veronika 

Certifikace programů primární prevence uţívání návykových látek.  

In: Adiktologie. - 6, 2006, č. 4, s. 514 - 519, 1 obr.  

 Proces certifikace programů primární prevence uţívání návykových látek. Popis celého procesu, 

jeho hierarchické uspořádání a úkoly, které v systému plní Agentura pro certifikaci. Základní 

informace pro budoucí ţadatele o certifikaci v oblasti primární prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007131 - ANAL 041327 

NEPUSTIL, Pavel 

Proměny identity uţivatelů drog po výstupu z vězení. 

In: Adiktologie. - 6, 2006, č. 4, s. 454 - 464, 1 obr., lit. 13.  

 Stručné shrnutí diplomové práce, ve které se autor zabývá proměnami identity uţivatelů drog po 

výstupu z vězení. Hlavním zdrojem dat byly tematické rozhovory pořízené se čtyřmi bývalými 

uţivateli drog po výstupu z vězení. Historie a metodika výzkumu. Teoretická východiska. 

Výsledky a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007137 - ANAL 041333 

NOVOTNÝ, V. 

159. výročný kongres Americkej psychiatrickej asociácie (APA) - Problematika závislostí.  

In: Adiktologie. - 6, 2006, č. 4, s. 520 - 522.  

Akce: Problematika závislostí [Kongres]. Toronto (USA), 20.05.2006- 25.05.2006.  

 159. kongres Americké psychiatrické asociace (APA) se konal od 20.-25.5.2006 v Torontu s 

mottem "od vědy k veřejné politice". Výtahy z referátů. 

CZ - sla: PA: ká/2007 

 

007133 - ANAL 041329 

OCHABA, Róbert - TÓTH, Karol 

Poradenský proces v poradni na odvykanie od fajčenia a medzinárodné odporúčania.  

In: Adiktologie. - 6, 2006, č. 4, s. 478 - 491, 3 obr., 2 tab., lit. 22.  

 Doporučení, které byli vytvořené za účelem rozvoje poraden k odvykání od kouření při 

regionálních úřadech veřejného zdravotnictví na Slovensku. Postupy a metody při poskytování 

poradenské péče v rámci procesu odvykání. Základní komunikace v poradenství a etické aspekty 

práce poradce v poradnách zdraví.  

CZ - sla: PA: ká/2007 

 

007089 - ANAL 040009 

OKRUHLICA, Ľubomír 

(Ne)doporučovanie liečby pri diagnóze závislosti.  
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In: Adiktologie. - 6, 2006, č. 3, s. 378 - 387, 24 lit..  

 Kdy dochází k soudem nařízené léčbě? Jaké jsou moţnosti psychiatra léčbu nařídit nebo 

nenařídit? Zájmy společnosti vs. zájmy jednotlivce. 

CZ - sla: bš/2007 

 

007132 - ANAL 041328 

OLÁH, Zoltán 

Ovplyvnenie oka a zrakových vnemov psychotropnými látkami.  

In: Adiktologie. - 6, 2006, č. 4, s. 468 - 475, lit. 15.  

 Dlouhotrvající uţívání drog se můţe projevit patologickými změnami ve struktuře oka. Trvalé 

zneuţívání drog můţe souviset se vznikem vrozených změn očí. Působení toxických látek a 

drog. Nejčastější uţívání drogy a jejich působení na oko. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2007 

 

007130 - ANAL 041326 

RADIMECKÝ, Josef 

Kdyţ dva dělají totéţ ... : Srovnávací analýza strategie drogové politiky Evropské unie a České 

republiky na období od r. 2005.  

In: Adiktologie. - 6, 2006, č. 4, s. 442 - 453, 1 obr., 2 tab., lit. 40.  

 Srovnávací analýza dokumentů definujících podobu české a evropské drogové politiky. 

Hlavními kritérii pro analýzu byla vnitřní konzistence textů a jejich relevace současnému stavu 

poznání podloţeného výzkumem, na který se odvolávají. Poznatky z analýzy. Vnímání významu 

strategie drogové politiky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007135 - ANAL 041331 

VONDRÁČKOVÁ, Petra 

Klinický pohled na stav soudní ochranné léčby protialkoholní a protitoxikomatické ve 

zdravotnických zařízeních v ČR.  

In: Adiktologie. - 6, 2006, č. 4, s. 506 - 512, 1 obr., 1 tab., lit. 10.  

 Soudní ochranná léčba proti alkoholní a proti toxikomatické je uloţena na základě trestného 

činu spáchaného pod vlivem psychoaktivní látky nebo v souvislosti s jejím uţíváním. Ochranné 

léčení je ukládáno soudem s motivem zajistit nápravu pachatele a ochranu společnosti. Některé 

aspekty tohoto opatření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007164 - ANAL 041356 

Výroční zpráva 2006 - stav drogové problematiky v Evropě.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 1, s. 3 - 18, 1 obr.  

 Tato výroční zpráva vychází z informací, které EMCDDA poskytly členské státy EU, 

kandidátské země a Norsko v podobě národních zpráv. Vše je moţné nalézt na uvedených 

webových stránkách. Komentář - drogová problematika v Evropě. Nový evropský rámec pro 

koordinaci a spolupráci. Uţívání a distribuce drog rozlišuje čím dál více zemí. Uţívání heroinu. 

Zdravotní problémy při uţívání drog. Stručný přehled - odhady uţívání drog v Evropě. Řešení 

komplexnější evropské drogové problematiky. Infekční nemoci a úmrtí související s drogami. 

Sniţování počtu úmrtí souvisejících s drogami. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007002 - ANAL 041055 

WACHOWIAK, Roman - STRACH, Bogna 

Analiza skladników aktywnych materiálu dowodowego zabezpieczonego w przypadkach 

narkomanii, z udzialem amfetamin i przetworów konopí [Analýza aktivních látek zajištěných v 

případech zneuţívání drog obsahujících amfetaminy a sloţky z konopí].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 56, 2006, č. 4, s. 251 - 257, 1 obr., 3 tab., lit. 

17.  

 Přednosti fyzikálně chemických metod kvalitativního i kvantitativního stanovování drogových 

látek v nejčastěji zneuţívaných drogách s obsahem amfetaminu a účinných látek z konopí. 

Polská legislativa. Analytické metody, jejich porovnání. 

PL - pol: PA: bv/2007 

 

007168 - ANAL 041360 

BREJCHA, Břetislav 

Revolution train.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 1, s. 33 - 39, 5 obr.  

 Projekt RT (Revolution train) - popis. Cíl programu. Cílová skupina, na kterou je projekt 

zaměřen, byla odbornou komisí stanovena na 12 - 16 let. RT se nachází ve druhé fázi výstavby.  

Další informace na www. revolutiontrain.com. Hodnocení programu RT-1.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007169 - ANAL 041361 

VANĚČEK, Miloš 

DMT.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 1, s. 40 - 43.  

 Historie, konzumace psychedelických látek. DMT. Identifikace botanických a dalších zdrojů. 

Testování a konzumace zástupců. Klinický výzkum psychedelických a halucinogenních látek na 

lidech. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

007051 - ANAL 041303 

BRABEC, František 

Boj proti terorismu a sektor soukromé bezpečnosti.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 1, s. 26 - 31.  

 Problematika terorismu a další kriminality. Terorismus jako negativní fenomén globalizace. 

Pojem a definice terorismu. Mezinárodní terorismus. Informační válka. Počítačová kriminalita. 

Kriminogenní kořeny terorismu. Sociální a ekonomická rozdílnost mezi světem bohatých a 

chudých. Výchozí premise bezpečnostních koncepcí. Některé aspekty bezpečnostních koncepcí. 

Některé aspekty soukromo-bezpečnostních koncepcí boje proti terorismu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007008 - ANAL 041058 

CHOWANIEC, Czeslaw - JABLONSKI, Christian - KABIESZ-NENICZKA, Stanislawa - 

KOBEK, Mariusz  

Przypadek rytualnego, podwójnego zabójstwa popelnionego przez wyznawców szatana [Případ 

dvojnásobné rituální vraţdy v sektě satanistů].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 56, 2006, č. 4, s. 271 - 273, 3 obr., lit. 12.  
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Vzestup náboţenských sekt a jejich praktik v Polsku od počátku 80. let 20. stol. Okolnosti 

případu rituální vraţdy 21leté ţeny a 19letého muţe v r. 1999 v sektě satanistů. Z poznatků 

katedry soudního lékařství v Katovicích. 

PL - pol: PA: bv/2007 

 

007006 - ANAL 041056 

JARZABEK, Grazyna - FABIŠ, Adam 

Przemoc seksualna wobec kobiet - analiza zjawiska na przykladzie historii Kuby Rozpruwacza 

[Sexuální násilí na ţenách - analýza na příkladu historického případu Jacka Rozparovače].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 56, 2006, č. 4, s. 258 - 266, lit. 18.  

 Historie lidstva, sexualita, morálka a legislativa. Práce ukazuje na psychické a fyzické dispozice 

k páchání sexuálního násilí (vraţd) na ţenách na pozadí případu legendárního Jacka 

Rozparovače. Vliv psychiky, emocí, dispozic a psychoaktivních látek. Pachatelé sériových a 

mnohanásobných vraţd. K pachatelství J. Rozparovače a policejnímu vyšetřování případů. 

PL - pol: PA: bv/2007 

 

007063 - ANAL 041315 

Kód delta.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 1, s. 10.  

 Hrozba případného teroristického útoku směřovaného proti občanům naší země nemusí být vţdy 

nezbytně nutně směřována na území ČR. Cílem jsou rovněţ naši občané v zahraničí, to nejen 

jako turisté, ale také jako státní zaměstnanci. Krizové týmy ministerstva zahraničí. Postup 

občana, jak se chovat a postupovat v případě, ţe se stane obětí teroristického útoku. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007036 - ANAL 041295 

KOLÁŘ, Michal 

Český školní program proti šikanování.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 3, s. 18 - 21, lit. 10.  

 Český intervenční program proti šikanování. Český program je speciální, celoškolní a stojí na 

třinácti klíčových komponentách. Pět součástí programu. Specifika českého školního programu. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007044 - ANAL 039378 

PASSAS, Nikos - JONES, Kimberly 

Commodities and Terrorisrt Financing : Focus on Diamonds [Komodita a financování terorismu. 

Zaostřeno na diamanty].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 12, 2006, č. 1, s. 1 - 33, lit. 63.  

 Financování mezinárodních teroristických skupin. Pozadí diamantového průmyslu se zvláštním 

zřetelem na skupiny Al Kaidá a Hizballáh. Tento průmysl je často vyuţíván jako podpora výše 

uvedených teroristických skupin. Situace je zde často nepřehledná, ale hlubší znalost této 

problematiky je nutná pro potírání mezinárodního terorismu. 

NL - eng: PA: jv/2007 

 

007027 - ANAL 041290 

Postřehy ze zahraničí. 

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 1, s. 66.  

 Problematika boje proti terorismu spadá pod pojem "bezpečnostní politika". Této oblasti se 

věnuje nově spuštěná internetová prezentace, prezentovaná odborem bezpečnostní politiky  
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Ministerstva vnitra ČR: "http://www.let.aa/obp/terorismus/index.html". Najdeme tam základní 

dokumenty protiteroristických opatření, smluvní agendu, mezinárodní organizace, studie. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007046 - ANAL 041298 

RAK, Roman - KUMMER, Radek 

Informační hrozby v letech 2007 - 2017. 

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 1, s. 2 - 5, 2 obr., 1 tab., lit. 2.  

 Problematika informační bezpečnosti. Vývojový trend jednotlivých druhů hrozeb. Vývojový 

trend jednotlivých druhů hrozeb na nejbliţších deset let. Největší nebezpečí, které číhá na 

uţivatele ICT a pro provozovatele. Stručný popis jednotlivých bezpečnostních hrozeb. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007043 - ANAL 039377 

ROZUM, Jan - KOTULAN, Petr - TOMASEK, Jan 

Robberies in Prague [Loupeţná přepadení v Praze]. 

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 12, 2006, č. 1, s. 49 - 60, 3 obr., lit. 27.  

 Úvod. Nárůst loupeţných přepadení v Praze po roce 1989. Přehled dřívějších studií o 

loupeţných přepadeních v Československu a ČR. Statistika z roku 2003, rozdělení pachatelů a 

obětí podle věku. Podrobná analýza vybraných případů. Závěry. 

NL - eng: PA: jv/2007 

 

007042 - ANAL 041065 

SLITER, John 

Organized crime in business [Organizovaná kriminalita v obchodování]. 

In: Journal of Financial Crime. - 13, 2006, č. 4, s. 383 - 386, 1 obr 

 Příspěvek k potírání nárůstu organizované kriminality na kapitálovém trhu v Kanadě. Z definice 

této obchodněfinanční kriminality a k úsilí o vytvoření jednotného systému jejího potírání. 

Definování hlavních úkolů kanadské jízdní policie RCMP. Vznik speciálních týmů pro 

odhalování, vyšetřování a prevenci organizované finanční kriminality IMETs při RCMP. 

Spolupráce s ministerstvem spravedlnosti a daňovými úřady. Kategorizace obchodních partnerů 

v souvislosti s takto organizovanou kriminalitou. Sloţení a činnosti IMETs. Střediska těchto 

speciálních týmů (Toronto, Calgary, 

Vancouver, Montreal). 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007068 - ANAL 041320 

TÉGL, Patrik 

Na náhradní díly aneb kolik stojí člověk.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 1, s. 31, 2 obr.  

 Tři nejvýnosnější nelegální aktivity, v nichţ se točí velké peníze: Obchod s narkotiky, se 

zbraněmi a s lidskými orgány. Obchod s lidskými orgány za účelem zisku zakazují mezinárodní 

smlouvy i národní zákony snad všech států světa. Pouze v Iránu dovolují svým občanům 

"darovat" ledvinu prostřednictvím nadace. Transplantace orgánů. Nelegální obchod s lidskými 

orgány je velmi dobře organizován. Případ prodeje kůţe z ČR do Holandska. Obohacení lékařů a 

dalších zdravotnických pracovníků. Přehled cen za tělesné orgány. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007048 - ANAL 041300 

Typologie a metody terorismu.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 1, s. 10 - 13.  

 Typologie terorismu. Klasické teroristické metody. Únosy a braní rukojmí. Různé formy násilí 

na turistech. Nepolitické formy terorismu. Specifické cíle postmaterialistického a 

environmentálního (ekologického) teroru. Jaderné, biologické a chemické technologie. 

Kybernetický terorismus. Terorismus a internet. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007067 - ANAL 041319 

Za zavřenými dveřmi.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 1, s. 30, 5 obr.  

 Od 1.1.2007 má policie proti agresorům domácího násilí účinnou zbraň - institut vykázání. 

Právě z iniciativy Bílého kruhu bezpečí (BKB) vznikla expertní skupina Aliance proti domácímu 

násilí, snaţící se vytvořit a definovat právní prostředí, které by obětem domácího násilí 

pomáhalo. Institut vykázání. Rozpoznání potencionálního muţe - tyrana. Psychický teror. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007026 - ANAL 041289 

ZELENÁK, Pavel 

Národní akční plán boje proti terorismu - zefektivnění systému zjišťování bankovních kont 

(rejstřík účtů).  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 1, s. 64 - 65.  

 Moţnosti efektivního zjišťování informací bankovních kont. Zavedení institutu "rejstřík trestů". 

Některé zahraniční zkušenosti - USA, Německo k této problematice. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007088 - ANAL 039386 

ALEXANDER, Dean C. 

Terror Attacks on Law Enforcement Worldwide [Teroristické útoky ve světové policejní praxi]. 

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 2, s. 36 - 45, lit. 7.  

 Článek upozorňuje na hrozbu, kterou teroristické skupiny představují především pro policii v 

dané oblasti. Seznam metod, kterých teroristé pouţívají při boji s policií, a to jak z hlediska 

technického tak psychologického. Popis několika skutečných událostí z posledních let. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007077 - ANAL 041070 

BEARE, Margaret E. 

The devil made me do it: business partners in crime [Problém - obchodní partneři obvinění z 

trestné činnosti].  

In: Journal of Financial Crime. - 14, 2007, č. 1, s. 34 - 48, lit. 28 

 Obecný přehled problematiky infiltrace špinavých peněz do legálního obchodování a podnikání. 

Způsoby kriminálního napojení na legální podnikání. Pět kategorií podnikání podle Berse. Toky 

(dovnitř a ven) špinavých a čistých peněz. Příklady s komentářem. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007174 - ANAL 041365 

BUREŠ, Radim 

Mezinárodní standardy pro prevenci kriminality.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 1, s. 8 - 26.  
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 Přehled normativních textů vztahujících se k prevenci kriminality zpracovaných mezinárodními 

organizacemi v posledních letech. Zabývá se podrobně rezolucemi a doporučeními vzniklými na 

půdě OSN a Rady Evropy. Doplňkově představuje pojetí prevence kriminality, jak se objevuje v 

dokumentech Evropské unie. Směrnice OSN pro prevenci kriminality z roku 2002. Vymezení 

prevence kriminality. Mechanismus praktické realizace preventivních opatření. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007152 - ANAL 041344 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Sérioví vrazi. 

In: Policista. - 13, 2007, č. 3, příloha s. 1 - 3, 5 obr.  

 Charakteristika sériových vrahů. Motivace sériových vrahů. Typologie sériových vrahů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007128 - ANAL 040032 

FISCHER, Stefan 

Informationen vernetzen : Vom Security Reporting bis zum Ermittlungs- und Analysesoftware 

[Propojené informace. Od bezpečnostního zpravodajství aţ k vyšetřovacímu a analytickému 

softwaru].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 1 - 2, s. 46 - 47, 1 tab., 1 graf.  

 Bezpečnostní rizika (kriminalita, terorismus, přírodní katastrofy) ohroţují i obchodní sítě. 

Prevence bezpečnostních hrozeb a sniţování rizik v celosvětovém měřítku. Stinné stránky 

globalizace z hlediska logistiky bezpečnosti. Součástí prevence rizik a bezpečnostních hrozeb je 

vytvoření informační sítě, soustřeďující relevantní data a informace o bezpečnostních 

incidentech, tzv. Incident Reporting System (IRS). Z něj pak vyrůstá postupně systém 

vyšetřovacího a analytického softwaru, který slouţí policii k boji proti kriminalitě. Je pouţíván i 

k prevenci vykrádání zboţí při přepravě atd. Software obsahuje informace o pachatelích, modu 

operandi, odhalení korupce a organizovaného vydírání apod.  

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007231 - ANAL 040044 

HOLUŠOVÁ, Barbora 

Obchodování s lidmi, problematika nucené práce : Konference v Brně.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, únor, s. 21 - 22. 

Akce: Obchodování s lidmi a problematika nucené práce [konference]. Brno (ČR), 15.12.2006.  

 Problematika potírání obchodu s lidmi a s ním spojené nucené práce zejména v souvislosti se 

zaměstnáváním migrantů. Rozdílná situace na Slovensku, které podepsalo a bude ratifikovat 

Úmluvu RE k boji proti obchodu s lidmi (2003) a v ČR, která k Úmluvě doposud nepřistoupila 

(neexistence trestněprávní odpovědnosti právnických osob). Některé návrhy na zlepšení situace. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007151 - ANAL 041343 

KEJVALOVÁ, L. 

Workshop "Zlepšení policejní práce v případech domácího násilí". 

In: Policista. - 13, 2007, č. 3, příloha s. 1, 1 obr.  

 Mezinárodní workshop na SPŠ MV se konal v Praze pod názvem "Zlepšení policejní práce v 

případech domácího násilí". Projekt byl realizování za finanční podpory Nadace Open Society 

Fund. Workshop se zaměřil na problematiku domácího násilí v zemích střední a východní 

Evropy. V průběhu workshopu zazněly informace o přístupu k problematice domácího násilí, o  
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práci policejních sborů, nevládních organizací a ministerstvech vnitra jednotlivých zemí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007155 - ANAL 041347 

KUBAŠKO, Július - IMRICH, Marcel 

K niektorým problémom domáceho násilia.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 3, příloha s. 6 - 7, 1 tab.  

 Stručný náčrt vývoje trestných činů u domácího násilí v časovém horizontu několika let. Stav a 

vývoj domácího násilí na Slovensku v období let 1998 aţ 2005. Legislativa a domácí násilí. 

Problémy domácího násilí ve výchovně - výukovém procesu v SOŠ PZ Košice. Problémy, které 

jsou typické při realizování domácího násilí v SR orgány policie ve stádiích před začátkem 

trestního stíhání a v přípravném řízení. Součinnost a spolupráce Policejního sboru s jinými 

subjekty. 

CZ - sla: PA: ká/2007 

 

007178 - ANAL 041368 

MOULISOVÁ, Marcela 

Teorie odlišných druhů sociální pomoci o nátlaku. Integrovaná kriminologická teorie.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 1, s. 42 - 48, lit. 1.  

 Kriminologická teorie odlišných druhů sociální podpory a nátlaku různých autorů. Sociální 

pomoc rodinám. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007173 - ANAL 041364 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Zahraniční pohledy: Boj s mezinárodním terorismem a zákonnost.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 1, s. 3 - 7, lit. 5.  

 Vztah a zákonnosti boje proti mezinárodnímu terorismu v demokratických právních státech. 

Základní myšlenky ze zahraničních odborných časopisů. Problematika internace a mučení osob 

podezřelých z terorismu. Potírání terorismu. Mezinárodní terorismus a rozšiřování EU: Vliv na 

subjektivní bezpečnost. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007083 - ANAL 041324 

VITOUŠOVÁ, Petra - DURDÍK, Tomáš 

Ochrana před domácím násilím.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 9, s. 22.  

 Zákon na ochranu před domácím násilím (č. 135/2006 Sb.), který nabyl účinnosti 1.1.2007, 

zásadním způsobem mění situaci ohroţených osob. Zavádí systémový, komplexní přístup k 

prevenci a ochraně před domácím násilím, upravuje a hlavně propojuje postupy policie, justice  

a sociálních sluţeb při řešení případů domácího násilí. Hlavní zásady postupu. Institut vykázání. 

Zneuţití institutu vykázání. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007154 - ANAL 041346 

ZEMENE, Drahomír 

Problematika domácího násilí v České republice. 

In: Policista. - 13, 2007, č. 3, příloha s. 2 - 5.  

Akce: Problematika domácího násilí [Konference]. Praha (ČR), 10.2006.   
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Problematika domácího násilí v ČR (pro potřeby zahraničních účastníků mezinárodní konference 

SPŠ Hrdlořezy, říjen 2006). Policie ČR a její moţnosti při řešení případů domácího násilí. Úkoly 

Policie ČR související s činností proti domácímu násilí. Moţnosti Policie ČR v případech 

domácího násilí s přihlédnutím k brněnské úpravě zřízení specializované skupiny pro řešení 

případů domácího násilí. Činnost Skupiny Domácí násilí - příklad dobré praxe. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

007011 - ANAL 039372 

BOMMARITO, Christopher R. - STURDEVANT, Amanda B. - SZYMANSKI, David W. 

Analysis of Forensic Soil Samples Via High-Performance Liquid Chromatography and Ion 

Chromatography [Analýza forenzních vzorků půdy metodou vysokovýkonnostní kapalinové 

chromatografie a iontové chromatografie].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 1, s. 24 - 30, 6 obr., 3 tab., lit. 19.  

 Vzorky půdy byly odebrány z různých lokalit (městské, předměstské, venkovské) a analyzovány 

metodou vysokovýkonnostní kapalinové chromatografie (HPLC) a iontové chromatografie (IC). 

Průběh experimentu. Výsledky a diskuse. Porovnání s výsledky tradičních metod. Závěry. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007013 - ANAL 039374 

CRANE, Nicole J. - BARTICK, Edward G. - SCHWARTZ PERLMAN, Rebecca - HUFFMAN, 

Scott 

Infrared Spectroscopic Imaging for Noninvasive Detection of Latent Fingerprints [Infračervené 

spektroskopické zobrazení pro noninvazívní detekci latentních otisků prstů].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 1, s. 48 - 53, 9 obr., 1 tab., lit. 34.  

 Je zde demonstrována schopnost spektrografického zobrazování FTIR (Fourier transform 

infrared) identifikovat detaily latentních otisků prstů při zachování důleţitých stop. Způsoby 

měření. Analýza výsledků. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007176 - ANAL 041366 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Současné trendy v kriminalistické psychologii. 

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 1, s. 27 - 33, 1 tab., lit. 9.  

 Problematika kriminalistické (téţ vyšetřovací či investigativní) psychologie. Přehled 

nejdůleţitějších psychologických sluţeb vyuţívaných pro podporu vyšetřování kriminálních 

případů. Konkrétní metody a postupy, které byly realizovány v rámci konzultační činnosti 

psychologickými experty PA ČR v letech 2004 - 2006. Psychologické profilování. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007179 - ANAL 041369 

FENYVESI, Csaba 

Teoretické modely získávání "kriminalistické" Nobelovy ceny.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 1, s. 49 - 52.  

 Pojem pachu. Modelování lidského pachu. Výhody monoskeneru. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007183 - ANAL 041373 

FÜRBACH, Martin 

Biometrická identifikace osob podle chůze.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 1, s. 70.  

Rec. na : Human Identification Based on Gait [Monografie] / M.S. Nixon, 2006, T. Tan. 

 Seznámení s knihou - Identifikace osob podle chůze. Identifikace osob podle chůze je neinvazní 

metoda, o jejímţ pouţití nemusí dotyčná osoba vůbec vědět. Tato metoda je stále ve vývoji. 

Kniha obsahuje devět kapitol a seznámí nás s historií identifikace osob, počátečními přístupy, 

tvorbou databáze, přístupy zaloţenými na siluetě a modelech osoby a výhledem do budoucnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007098 - ANAL 040011 

HAVEL, Jaroslav  

Pouţití skenovací elektronové mikroskopie při detekci povýstřelových částic.  

In: Soudní lékařství. - 51, 2006, č. 3, s. 42 - 46, 9 obr., 11 lit. Sek.inf.p.: Česko-Slovenská  

patologie. - 42, 2006 

 Skenovací elektronová mikroskopie rozšiřuje moţnosti vyšetření střelného poranění v soudním 

lékařství. Je další pomocnou metodou k rozlišení místa vstřelu a výstřelu, vzdálenosti střelby, 

umoţňuje detekovat povýstřelové částice z rukou střelce a zajištěné vzorky dokumentovat a 

uchovávat. Praktická demonstrace detekce. 

CZ - cze: PA: bš/2007 

 

007161 - ANAL 041353 

JIROTKA, Antonín - HNĚVSA, Václav 

Znalec z povolání.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 3, s. 28 - 29, 6 obr.  

 Rozhovor s kriminalistickým znalcem V. Hněvsou o práci kriminalistických expertizách. 

Vystupování u soudu se znaleckým posudkem. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007113 - ANAL 038543 

KOUKAL , Milan 

Pachatele prozradí chůze.  

In: 21. století. - 4, 2007, č. 4, s. 88 - 89, obr.  

 Popsán největší světový objev českých odborníků (v čele s prof. PhDr. J. Strausem, DrSc.), 

identifikace pachatele podle chůze. Zkoumání chůze. Význam počítačové techniky a 

videotechniky při zkoumání chůze. Konstatováno, ţe dynamický stereotyp je individuální a 

časem se nemění. Důkazní hodnota této identifikační metody budoucnosti. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007014 - ANAL 039375 

MANIGLIO, Roberto 

The Hooligan's Mind [Chuligánův způsob myšlení].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 1, s. 204 - 208, lit. 55.  

 Na příkladu 33letého italského fanouška, který byl mým pacientem, chci nastínit psychologii 

fotbalového výtrţníka. U fotbalových chuligánů nejde o náhlé hnutí mysli, o spontánní projev, 

jednají naopak zcela vědomě a své akce si předem pečlivě plánují. Chuligán si nikdy nepřipustí 

myšlenku, ţe by jeho klub mohl prohrát. Věří v nadřazenost svého klubu a tím i ve svou vlastní. 

Podporuje svůj klub všemi prostředky, povaţuje se za opravdového bojovníka a jako takový  
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chce být všeobecně uznáván. Od 60.let je fotbalové chuligánství stále častější a v současné době 

je váţným celosvětovým problémem. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007016 - ANAL 041279 

MATOUŠEK, Vladimír 

Pátrání po pachateli na místě činu.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 1, s. 10 - 20, 10 obr., lit. 4.  

 Objasňovaní a pátrání po pachateli na místě činu závisí na pečlivosti, důkladnosti, ale také na 

včasnosti provedení jednotlivých vyšetřovacích úkonů. prvotní šetření na místě činu a zahájení 

pátrání po neznámém pachateli pomocí policejních evidencí. Při pátrání na místě činu a v jeho 

okolí policista přichází do kontaktu s občany různou měrou zúčastněnými na objasnění události. 

Oznamovatel, přímí svědci události, svědci, kteří se dostavili na místo činu jako první, osoby s 

příbuzeneckým nebo jiný vztahem k oběti, osoby se vztahem k místě činu a jeho okolí, podezřelé 

osoby a pachatel - charakteristiky. Případy z praxe. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007106 - ANAL 040019 

RAK, Roman - PORADA, Viktor  

Identifikace a verifikace osoby na základě tvaru ucha a jeho otisků.  

In: Soudní inţenýrství. - 17, 2006, č. 5, s. 255 - 268, 21 obr., 16 lit.  

 Představení nové významné metody identifikace. Historické kořeny. Anatomie a morfologie 

ucha. Otisky ucha, porovnávání otisků ucha. Technologie počítačového zpracovávání a 

vyhodnocování. 

CZ - cze: PA: bš/2007 

 

007172 - ANAL 041086 

ROBERTS, Chris 

Biometric attack vectors and defences [Způsoby napadání biometrické identifikace a 

protiopatření].  

In: Computers and Security. - 26, 2007, č. 1, s. 14 - 25, 3 obr., 2 tab., lit. 37.  

 Cesty a mechanismy podvodů a padělání biometrických identifikačních záznamů. Příklady 

biometrických falzifikátů a podvrhů z minulosti. Modelová simulace moţných napadení 

biometrických systémů. Kategorie ohroţení (systémová chyba v architektuře komplexu, lidský 

faktor, napadení citlivých míst systému) a hledisko praxe. Opatření ochrany před zneuţitím a 

moţná protiopatření. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

007012 - ANAL 039373 

ROBERTS, Katherine A. - CALLOWAY, Cassandra 

Mitochondrial DNA Amplification Success Rate as a Function of Hair Morphology [Efektivita 

amplifikace mitochondriální DNA jako funkce morfologie vlasů].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 1, s. 40 - 47, 6 tab., lit. 35.  

 Popis výše uvedené metody amplifikace pro forenzní účely. Způsob izolace mitochondriální 

DNA. Bylo pouţito 132 vzorků vlasů reprezentujících 4 skupiny populace a různé etnické 

skupiny. Popis experimentu, vyhodnocení výsledků, přehled zjištěných souvislostí. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2007 
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007010 - ANAL 039371 

TARONI, Franco - BOZZA, Silvia - BERNARD, Magali - CHAMPOD,  

Value of DNA Tests : A Decision Perspective [Hodnota testů DNA. Perspektivy].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 1, s. 31 - 39, 8 obr., 9 tab., lit. 23.  

 Diskuse o účelnosti a efektivitě testů DNA. Proč nepouţít více indikátorů (markers) podle vţité 

teorie, ţe čím více tím lépe. Problém rozhodování, objektivity, spolehlivosti výsledků. Diskuse a 

závěr.  

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007065 - ANAL 041317 

TÉGL, Patrik - SOKOL, Miloš 

Pravda za bodem nenávratna.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 1, s. 20 - 21, 4 obr.  

 Seznámení s činností soudních lékařů a patologů. Sepjetí soudního lékařství se soudní 

toxikologií. Soudní pitva. DVI týmy (Disaster Victim Identification) - týmy pro identifikaci obětí 

katastrof. Spolupráce soudních patologů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007228 - ANAL 039393 

POETSCH, Micaela - PHILIPP, Klaus-Peter - LIGNITZ, Eberhard 

Kabelbinder als Tatwerkzeug in einem Tötungsdelikt : Welchen Stellenwert haben die 

Ergebnisse der DNA-Analyse ? [Kabelová smyčka jako nástroj v případě zabití. Jak posuzovat 

výsledky analýzy DNA ?]. 

In: Archiv für Kriminologie. - 219, 2007, č. 1 - 2, s. 33 - 39, 2 obr., 1 tab., lit. 4.  

 V případech uškrcení je často testována DNA oběti, někdy je moţno získat i analýzu DNA 

pachatele, dokonce i na nástrojích s velmi hladkým povrchem, jako např. kabely. V daném 

případě šlo o dvě oběti uškrcení, přičemţ bylo na místě činu nalezeno několik dalších pouţitých i 

nepouţitých kabelů. Analýzou byla zjištěna DNA obětí, ale i několika dalších nezúčastněných 

osob. Bylo zjištěno, ţe dodavatelé manipulují s kabely ručně, je tedy nutno počítat s dalšími 

stopami DNA. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

007217 - ANAL 040041 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Kriminálka v Miami : Biologické stopy v praxi.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 1 - 2, s. 5.  

 Biologické stopy pocházejí v kriminalistické praxi z nejrůznějších biologických objektů a z 

trestněprávního hlediska se můţe jednat o biologické stopy pachatele, oběti, nezúčastněné osoby, 

zvířat i rostlin. Místa nálezu jsou také velmi rozmanitá, typický je především nález biologické 

stopy na místě trestného činu. Vyhledávání biologických stop a jejich zajištění. Specifika 

zajišťování biologických stop. Zajištování vzorků nosičů biologických stop jako součást analýzy. 

Základní metodika zkoumání biologických stop. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

007041 - ANAL 041064 

Buyer's Guide: Manufacturers and ... Products and Services [Příručka nákupčího - výrobci, 

produkty, distributoři a sluţby].  
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In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 12, s. 50 - 231.  

 Abecedně a podle sortimentu řazené přehledy výrobních firem a obchodních společností v USA, 

zabývajících se výrobou, prodejem a sluţbami v oblasti součástek a zařízení pro policii aj. 

bezpečnostní a ozbrojené sloţky. Stav v r. 2006. Index. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007147 - ANAL 041339 

Co nevíme o našich sousedech.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 3, s. 12 - 13, 4 obr.  

 Historie bavorské policie. Reorganizace bavorské policie. Reorganizace v dalších částech 

Německa. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007144 - ANAL 041338 

KUČEROVÁ, Sylvie 

Projekt EU "Modernizace bulharské policie". Partnerství bavorské a bulharské policie.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 3, s. 10 - 11.  

 Twinningový projekt Phare "Modernizace bulharské policie" a zvýšení její výkonnosti byl 

podepsán 21.11.2005, jeho ručitelem se stala bavorská policie, která bilancovala dosavadní 

průběh. Projekt se skládá ze sedmi komponent, z nichţ tři jsou uţ uzavřeny, dva spějí k 

úspěšnému závěru a dva poslední proběhnou do konce roku 2007. Mezinárodní spolupráce 

bavorské a bulharské policie. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007140 - ANAL 041335 

LINHARTOVÁ, Dagmar - LIŠKA, Přemysl 

Praţské sluţby 21. století.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 3, s. 2 - 5, 8 obr.  

 "Projekt 1000". Nově upravené policejní sluţebny po celém území ČR. Bylo třeba postupně 

zavést změny ve stavebně - technickém řešení a vybavení policejních sluţeben tak, aby pracovní 

prostředí napomohlo poskytovat sluţby občanům na profesionální úrovni, která odpovídá práci 

policejního sboru 21. století. Financování projektu. Návštěva některých policejních sluţeben: 

Můstek, Krakovská, Šafaříkova, Modřany, Jiţní Město. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007219 - ANAL 041090 

PAOLINE III, Eugene A. - TERRILL, Wiliam 

Police Education, Experience, and the Use of Force [Policejní vzdělání, policejní zkušenosti a 

pouţití síly].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 2, s. 179 - 196, 8 tab., lit. 54.  

 Práce se zabývá rozdíly v přístupech a chování středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných 

policistů a jejich zkušenostmi z policejní praxe v situacích pouţití donucení (slovního nebo 

fyzického) ve vztahu k občanům. Z historie policejního vysokoškolského vzdělávání v 

souvislosti s praktickým výkonem sluţby. Analýza poznatků z činnosti policejních hlídek ve 2 

státech USA. Metoda výzkumu a přehledy výsledků. Diskuze a doporučení pro další výzkum, 

zvláště v oblasti verbálního přinucení. 

CA - eng: PA: bv/2007 
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007091 - ANAL 039387 

The Patrol Rifle: Considerations for Adoption and Use [Pušky pro pochůzkáře. Úvahy o 

povolení a pouţívání].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 2, s. 68 - 88, lit. 17.  

 Znovu otevřená debata o vhodné výzbroji policejních stráţníků, kteří konají obchůzku. Je 

předepsaná výzbroj dostačující, kdyţ delikventi běţně pouţívají zbraně armádního typu? Pušky, 

určené pro policejní pochůzkáře. Popis tohoto typu zbraně, její výhody i nevýhody, způsob 

pouţití, technické údaje. Policejní zbraně z hlediska veřejné bezpečnosti. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007109 - ANAL 040022 

PORADA, Viktor 

Policejní vědy jako vědy praktické. 

In: Soudní inţenýrství. - 17, 2006, č. 6, s. 325 - 337, 7 grafů, 38 lit.  

 Autoři prezentují výsledky vědeckého zkoumání odborné veřejnosti k tématu aktuálních 

problémů konstituování a rozvoje policejních věd. 

CZ - cze: PA: bš/2007 

 

007023 - ANAL 041286 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Policejní management aneb Metodika kontroly objasňování kriminality.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 1, s. 47 - 53.  

 Základní otázky sluţebního a odborného dozoru. Optimalizace vstupní a výstupní kontroly. 

Problematika vstupní kontroly. Metody výstupní kontroly. Sluţební a odborný dozor nad úkony 

objasňování kriminality. Vyšetřovací komise a moţnosti vyuţívání analýzy pracovišť. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007141 - ANAL 041336 

VANĚK, Jan J. - PLECITÝ, Vladimír 

Otázky pro ... plk. doc. JUDr. Vladimíra Plecitého, CSc., rektora Policejní akademie České 

republiky. Necháváme lidi dozrát.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 3, s. 6 - 7, 2 obr.  

 Rozhovor s rektorem PA ČR V. Plecitým o Policejní akademii: Oslava jubilea (15. výročí PA 

ČR - říjen 2007), stavební úpravy, moţnosti studentů, struktura výuky a vzdělání, rozdělení na 

dvě fakulty. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 

 

007075 - ANAL 041068 

BAKIRCI, Kadriye 

Child pornography and prostitution: is this crime or work should be regulated ? [Otázka právní 

kvalifikace dětské pornografie a dětské prostituce jako trestný čin nebo nedovolená práce].  

In: Journal of Financial Crime. - 14, 2007, č. 1, 5 - 11, lit. 8.  

 K platné legislativě mezinárodních a regionálních institucí v oblasti zneuţívání dětí k 

pornografii a prostituci. Konvence č. 182 z r. 1999 Mezinárodní organizace práce ILO k zákazu 

a potírání nejzávaţnějších forem zneuţívání dětské práce. Přehled platných relevantních 

dokumentů OSN, ILO a Rady Evropy. Definice forem zneuţívání dětí včetně oblastí pornografie 

a prostituce. Závěry a kritika definice ILO. USA - eng: PA: bv/2007 



 17 

007028 - ANAL 041060 

BARINKA, Roman 

Evropská úmluva o lidských právech a doktrína margin of appreciation: případ svobody projevu. 

In: Právník. - 146, 2007, č. 3, s. 241 - 273, lit.  

 Práce navazuje na studii publikovanou v tomto časopisu v říjnu 2005 (č. 10). Doktrína margin of 

appreciation, uplatňovaná Evropským soudem pro lidská práva. Svoboda projevu v kontextu čl. 

10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Z rozhodnutí Soudu v kauzách 

aplikace svobody projevu a společenské morálky nebo práva jiných, vitálních zájmů státu, 

zákazu rasové a jinak motivované diskriminace, autority úřední a soudní moci. Nejvyšší míra 

ochrany podle čl. 10 Úmluvy a politický projev. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007021 - ANAL 041284 

DLOUHÝ, Michal 

Právní pomoc ve věcech trestních v Evropské unii.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 1, s. 45, lit. 3.  

 Úmluva o právní pomoci v trestních věcech mezi členskými státy EU, která vyšla ve sbírce 

mezinárodních smluv č. 55/2006. Cíle uvedené úmluvy je doplnit dosavadní multilaterární 

dokumenty upravující právní pomoc ve věcech trestních mezi členskými státy EU a tím učinit 

mezinárodní spolupráci v uvedené oblasti efektivnější a flexibilnější. Druhý dodatkový protokol 

k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních vstoupil podle sdělení ministerstva 

zahraničních věcí č. 48/2006 Sb., m.s. pro ČR v platnost dnem 1.7.2006. Součástí výše uvedené 

úmluvy je Protokol určený ve sdělení MZV ČR č. 56/2006 Sb., m.s., který za účelem usnadnění 

mezinárodní spolupráce v boji s organizovaným zločinem, praním špinavých peněz a finanční 

trestnou činností upravuje vyţadování a předávání informací o bankovních účtech fyzických 

nebo právnických osob, proti nimţ je vedeno vyšetřování. Evropský zatykač. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007022 - ANAL 041285 

DLOUHÝ, Michal 

Z činnosti Eurojustu.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 1, s. 46.  

Akce: O moţnostech spolupráce justičních orgánů s Eurojustem [Seminář]. Brno (ČR), 

16.10.2006-17.10.2006. O moţnostech spolupráce justičních orgánů s Eurojustem [Seminář]. 

Praha (ČR), 16.10.2006-17. 10.2006.  

 Ve dnech 16.-17.10.2006 se v Brně a v Praze uskutečnily dva odborné semináře s názvem "O 

moţnostech spolupráce justičních orgánů s Eurojustem". Některé výtahy z referátů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007078 - ANAL 039384 

HANDRLICA, Jakub 

Veřejnoprávní oprávnění provozovatelů sítí k cizím nemovitostem (v sektorech 

elektroenergetiky, plynárenství, telekomunikací, vodovodů a kanalizací).  

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 1, s. 1 - 26, lit. 118.  

 Analýza platné právní úpravy veřejnoprávních omezení vlastnických práv v oblasti tzv.síťových 

odvětví. Ačkoliv jsou veřejnoprávní omezení uloţena přímo zákonem, výsledkem je, ţe dopadají 

jen na některé pozemky, a to konkrétně na ty, na kterých je po vydání správního rozhodnutí 

povoleno zřídit a provozovat liniové stavby. Veřejnoprávní omezení vlastnických práv se tedy 

vztahují jen na vybrané subjekty. Je především na zákonodárci, jakým způsobem vztah mezi 

provozovatelem sítě a vlastníkem nemovitosti upraví. CZ - cze: PA: jv/2007 
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007033 - ANAL 041292 

KODRIKOVÁ, Zuzana 

Předmanţelské a manţelské smlouvy jako součást právního řádu ČR.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 3, s. 6 - 8.  

 Forma předmanţelské smlouvy. Obsah smlouvy. Úprava společného jmění manţelů manţelskou 

smlouvou. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007029 - ANAL 041061 

KRATOCHVÍL, Vladimír 

Trestněprávní rozměr smlouvy o Ústavě pro Evropu a jeho význam pro evropské trestní právo: 

rakouské zkušenosti.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 3, s. 274 - 314, lit.  

 Pojmová východiska autora, rozlišení na EPT (evropské právo procesní) a TPE (trestní právo 

evropské). Podstata a rozbor trestně právních aspektů smlouvy o Ústavě pro Evropu (SÚE). 

Trestněprávní zásady SÚE. Rakouské zkušenosti po ratifikaci SÚE. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007040 - ANAL 041063 

KRECHT, Jaroslav 

K některým paradoxům v právu.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 3, s. 337 - 343, lit.  

 K pojmům paradoxy, antinomie, dilemata z pohledu teorií práva. Jörgensenovo dilema, Rossův 

paradox. Vysvětlování základů paradoxů pomocí kalkulu DSL. Obecnější pohled na 

problematiku a normotvorba. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007039 - ANAL 040034 

PROUZA, Daniel 

Nemařte činnost správce.  

In: Ekonom. - 51, 2007, č. 9, s. 62 - 64.  

 Prohlášením konkurzu se dluţník stává úpadcem. Poruší-li své povinnosti v řízení o konkurzu, 

vystavuje se trestnímu postihu. Trestný čin porušení povinnosti v řízení o konkurzu patří mezi 

trestné činy proti hospodářské kázni. Konkurz jako dosaţení poměrného uspokojení věřitelů. 

Ochota k součinnosti úpadce se správcem konkurzní podstaty (dále je správce). Maření výkonu 

funkce správce a trestní odpovědnost. Pachatelé maření výkonu funkce správce. Zákonné znaky 

maření a hrubého ztěţování výkonu funkce správce. Nepodání návrhu na prohlášení konkurzu. 

Revitalizace úpadce. Zánik nebezpečnosti trestného činu pro společnost. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007030 - ANAL 041062 

RONOVSKÁ, Kateřina 

Právní úprava nadačního práva v osnově připravovaného nového občanského zákoníku ve světle 

nizozemské a švýcarské právní úpravy.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 3, s. 315 - 324, lit.  

 V úvodu k významu nadací v moderní společnosti. Nadační právo v navrhované právní úpravě 

nového občanského zákoníku. Právní zakotvení nadace v Nizozemsku a Švýcarsku. Koncepce 

nadačního práva v ČR a navrhované změny. Konečná verze návrhu je na: www.justice.cz. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 



 19 

007073 - ANAL 039382 

ROZUMEK, Martin 

Problémy pouţití mezinárodních smluv v azylovém a cizineckém právu.  

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 1, s. 55 - 62, lit. 34.  

 Článek upozorňuje na problematické pouţívání mezinárodních smluv na ochranu uprchlíků a 

lidských práv v českém azylovém a cizineckém právu. Východiska a závěry článku čerpají 

především z odborné literatury vydané po 1.červnu 2002, tedy po nabytí účinnosti 

tzv.euronovely Ústavy České republiky, a praktických zkušeností z právního zastupování cizinců 

v činnosti Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) v Praze. Postavení a význam mezinárodních 

smluv v českém právním řádu. Přednost mezinárodních smluv v praxi českého azylového a 

cizineckého práva? Nad významem vstupu ČR do Evropské unie a ochranou lidských práv. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

007017 - ANAL 041280 

ŠACHL, Jindřich - ŠULC, Viktorín 

Aktivita advokátů.  

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 1, s. 21 - 30, 4 obr., lit. 1.  

 Případ dopravní nehody. Článek pojednává o trestním řízení provázeném pozoruhodnou 

aktivitou obhajoby obviněného řidiče. S případem tak byla spojena činnost osmi technických 

znalců ( včetně dvou znaleckých ústavů). Dále byly podány dva posudky soudnělékařské. 

Průběh nehodového děje, vyplývající ze znalecké analýzy. Průběh trestního řízení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007059 - ANAL 041311 

ŠIFTAŘOVÁ, Taťjana - LANGER, Ivan 

Buďme fér.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 1, s. 3 - 4, 1 foto.  

 Rozhovor s ministrem vnitra, I. Langerem o sluţebním zákoně č. 361/2003 Sb., o sluţebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Nespokojenost policistů s tímto zákonem. Přínos 

zákona. Sluţební poměr na dobu určitou a neurčitou. Závěr ministra k nepokojům policistů, 

kterým se zákon nelíbí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007060 - ANAL 041312 

TOMEK, Petr 

Jaké změny přinesl zákon č. 361/2003 Sb.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 1, s. 4, 1 obr.  

 Změny, které přinesl nový policejní zákon č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru. Sluţební 

hodnosti. Dvě etapy sluţebního poměru. Způsob obsazování volných sluţebních míst. Důvody 

propuštění ze sluţebního poměru. Prevenční povinnost. Odměňování příslušníků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007094 - ANAL 041073 

BROWN, Kevin - SPENCER, Jon - DEAKIN, Jo 

The Reitegration of Sex Offenders: Barriers and Opportunities for Employment [Reintegrace 

pachatelů sexuální kriminality. Překáţky a příleţitosti v získávání zaměstnání].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 46, 2007, č. 1, s. 32 - 42, lit. 14.  

 Z výzkumů a průzkumů sloţitostí procesů reintegrace a získání vhodného zaměstnání u 

pachatelů sexuální kriminality. Legislativa a její nedostatky z hlediska procesu reintegrace v  



 20 

Anglii a Walesu. Výčet překáţek k získání zaměstnání a k jejich překonávání. Z hledisek, zájmů 

a obav případných zaměstnavatelů. Závěry. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

007212 - ANAL 040036 

ELIÁŠ, Karel 

Věc jako pojem soukromého práva.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 4, s. 119 - 126.  

 Pojem věci z hlediska soukromého práva. Vlastnosti, podle kterých se věci v právním slova 

smyslu rozdělují do různých kategorií. Věci movité a nemovité. Zvíře jako věc v právním slova 

smyslu. Pozemek, parcela, půda, stavba. Příčiny, souvislosti a praktický význam tohoto členění. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007121 - ANAL 040025 

MALENOVSKÝ, Radek 

Výklad ust. paragrafu 265 odst. 1 písm. g) trestního řádu ve většinové rozhodovací praxi 

Nejvyššího soudu pohledem ústavně zaručených základních práv a svobod.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 2, s. 44 - 52.  

 Kritický pohled na výklad výše uvedeného ustanovení trestního řádu v dosavadní rozhodovací 

praxi Nejvyššího soudu ČR. Jedná se o ustanovení textem obecně formulované a proto i 

obsahově ne zcela jednoznačné. Nejvyšší soud ve své dosavadní judikatuře vychází při výkladu 

daného ustanovení z toho, ţe v mezích uplatňovaného dovolacího důvodu lze namítat, ţe skutek, 

jak byl soudem zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován a na podkladě toho nelze namítat ani 

přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkového stavu, ani prověřovat úplnost  

dokazování a správnost hodnocení důkazů. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007216 - ANAL 040040 

MATES, Pavel 

Právní úprava místního referenda.  

In: Právní fórum. - 4, 2007, č. 2, s. 55 - 61.  

 Místní referendum jako součást výkonu práva na samosprávu. Východiska právní úpravy 

referenda. Hlasování v místním referendu a otázky v něm rozhodované. Konání místního 

referenda: přípravný výbor, návrh na konání referenda, vyhlášení referenda, zřízení komisí, 

výsledky hlasování a rozhodnutí přijatá v místním referendu. Místní referendum a správní řád. 

Ochrana referenda. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007122 - ANAL 040026 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K podmínkám provádění důkazů mimo hlavní líčení. Pozn. dopl.: Antonín Draštík.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 2, s. 52 - 54.  

 Při splnění zákonných podmínek vyţadovaných trestním řádem (par. 183a odst. 1) nebrání 

soudu v provedení výslechu svědků, znalců či jiných důkazů mimo hlavní líčení jen ta 

skutečnost, ţe se obviněnému nepodařilo doručit obţalobu a předvolání k hlavnímu líčení. 

Důvodem k postupu podle výše zmíněného ustanovení můţe být např. situace, kdy se k 

hlavnímu líčení dostaví předvolaný svědek, avšak obviněný nikoliv a nejsou přitom dány 

podmínky ke konání hlavního líčení v jeho nepřítomnosti, kdyţ se obviněnému nepodařilo 

doručit obţalobu a předvolání k hlavnímu líčení (par. 202 odst. 2 písm.a) TrŘ). 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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007211 - ANAL 041089 

NETÍK, Karel - NETÍKOVÁ, Daria 

Je třeba znalců z oboru psychologie v trestním řízení? 

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 3, s. 41 - 43, lit.  

 Ke kompetenci znalců z oboru psychologie u soudů (soudním řízení, hlavním líčení apod.), k 

jejich obcházení nebo podceňování a k výsledkům této praxe soudů. Výsledky výzkumů 

(prováděných zejména v Německu). Aktuální kompetence znalce psychologa. Osobnost a  

motivace pachatele, křivá obvinění, věrohodnost svědka, perspektivy resocializace, apod. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007125 - ANAL 040029 

POLÁK, Přemysl 

Princip ne bis in idem dle článku 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod ve světle některých rozhodnutí Nejvyššího soudu.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 2, s. 25 - 32.  

 Problematika vztahu článku 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práva a základních 

svobod k principu ne bis in idem v souvislosti s vnitrostátním českým právem. Rozbor některých 

klíčových rozsudků Nejvyššího soudu vzhledem k moţnosti uplatnit vnitrostátní přímé pouţití 

Protokolu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007126 - ANAL 040030 

RŮŢIČKA, Miroslav 

K vzájemnému vztahu dozorového a vyšetřujícího státního zástupce ve věcech, kdy státní 

zástupce koná obligatorně vyšetřování (paragraf 161 odst. 3,4 tr.ř.): Dokončení z minulého čísla. 

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 2, s. 33 - 38.  

 Kompetence a pravomoci státního zástupce vyšetřujícího příslušníky Policie ČR, BIS a ÚZI. 

Rozsah oprávnění a povinností, působnost vyšetřujícího státního zástupce. Dozorový státní 

zástupce, jeho oprávnění, povinnosti a působnost. Problémy a obtíţe, které vyvolává trestní řád 

ve znění novely č. 265/2001 Sb., pokud jde o vztah mezi oběma státními zástupci. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007210 - ANAL 041088 

ŘÍHA, Jiří 

Nové znění skutkové podstaty trestného činu ohroţení pod vlivem návykové látky podle par. 201 

trestního zákona (2. část).  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 3, s. 32 - 40, lit.  

 Analýza naplnění skutkové podstaty ohroţení pod vlivem návykové látky podle par. 201 TZ s 

komentářem k moţným situacím a jejich řešením. Subjektivní stránka deliktu, protiprávnost, 

kvalifikační okolnosti, účastenství, vývojová stadia a souběh tr. činnosti. Závěry k důsledkům 

novely. Dokončení z minulého čísla. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007209 - ANAL 041087 

SCHORMOVÁ, Markéta 

Variace na téma "převod zaměstnavatele".  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 3, s. 22 - 29, lit.  

 Právní postavení zaměstnance při utlumení výroby nebo zavření podniku - při rušení pracovních 

míst a hromadném propouštění. Situace nástupu nového investora do role bývalého 

zaměstnavatele. Česká právní úprava pracovního práva, příklady judikátů Soudního dvora ES a 
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řešení této problematiky ve Francii. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007218 - ANAL 040042 

TOMEK, Petr 

Změny zákona v převedení na jiné sluţební místo.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 1 - 2, s. 2.  

 Zákon č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, vymezuje 

obligatorní i fakultativní důvody pro převedení příslušníka na jiné sluţební místo. Zásadní 

změnou proti stávající úpravě je kumulace dosavadních právních institutů převedení na jinou 

funkci a přeloţení do jiného sluţebního působiště. Směrodatným obsahem změny sluţebního 

poměru při převedení na jinou funkci i při přeloţení do jiného místa sluţebního působiště byla 

změna funkce (sluţebního místa). Výklad paragrafů 25 a 26 zákona. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007123 - ANAL 040027 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K věcné příslušnosti krajského soudu u společného řízení: Ke společnému trestu.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 2, s. 55 - 56.  

 O všech dílčích útocích pokračujícího trestného činu se podle par. 20 odst. 1 TrŘ zásadně koná 

společné řízení. Z této zásady je přípustná výjimka, jen kdyţ konání společného řízení brání 

"důleţité důvody". Toto výjimečné oddělené řízení je zcela vyloučeno v případech, kdy přichází 

v úvahu rozhodnutí o vině některých trestných činů, o nichţ koná řízení v prvním stupni krajský 

soud. Neuplatní se zpravidla ani pokud jednotlivé útoky pokračujícího trestného činu budou 

důkazně provázány do té míry, ţe výpovědi svědků nebo poškozených budou důleţitými 

nepřímými důkazy o jiných útocích, neboť budou charakterizovat zejména způsob provedení, 

předmět útoku apod. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007119 - ANAL 040023 

VRTEK, Michal 

Budoucnost trestního práva v kontextu jeho europeizace.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 2, s. 33 - 36.  

 Konstituování EU jako vytváření jednotného území bez vnitřních a vnějších bariér svobodného 

pohybu osob, sluţeb, zboţí a kapitálu. Negativní jevy integrace EU, zejména zvýšení procenta 

migrující kriminality. Vznik nových zájmů a hodnot, které je třeba chránit. Nutnost vyvázání 

trestního práva z limitování teritoriálními hranicemi státu (europeizace trestního práva). 

Europeizace versus národní suverenita. Budoucí směřování evropského trestního práva a 

evropské trestní spolupráce: evropský zatykač, evropský zajišťovací příkaz, evropský 

konfiskační příkaz, evropský důkazní rozkaz. Projekt Corpus Juris jako první výrazný pokus o 

vytvoření celoevropského trestního kodexu v rovině ochrany finančních zájmů Evropských 

společenství a vytváření Evropské justiční oblasti. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007120 - ANAL 040024 

ZEMAN, Petr 

Vývoj právní úpravy některých prostředků odhalování a stíhání drogové kriminality po roce 

1990.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 2, s. 36 - 44.  
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Při popisu a analýze trestněprávní protidrogové politiky a jejího vývoje je největší pozornost 

věnována právní úpravě skutkových podstat drogových trestných činů. Trestní právo však 

obsahuje řadu dalších institutů, jeţ se při postihu drogové kriminality vyuţívají. Při snaze 

pochopit fenomén drogové kriminality a zhodnotit reakci státu na ni v rámci protidrogové 

politiky je nezbytné věnovat  pozornost i legislativnímu prostředí, které orgánům činným 

v trestním řízení bylo vytvořeno. Vývoj právní úpravy drogových trestných činů a jiných 

trestněprávních institutů vyuţívaných při stíhání drogové kriminality před a po roce 1990, 

návaznost české právní úpravy na mezinárodněprávní a komunitární právní úpravy. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007214 - ANAL 040038 

ZEMÁNEK, Jiří - MONNET, Jean 

Volný pohyb soudních rozhodnutí v EU: vzájemná důvěra a ústavní perspektiva v oblasti 

základních práv. 

In: Jurisprudence. - 16, 2007, č. 1, s. 25 - 31.  

 Vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva jako jeden z cílů EU se významně dotýká 

postavení jednotlivců, zejména v souvislosti společného postupu členských států při předcházení 

a potírání zločinnosti, včetně zjišťování podezřelých finančních operací a předávání osob k 

trestnímu stíhání (osobní data). Evropská justiční politika versus tradiční formy spolupráce 

(evropský zatykač). Právní kritéria uznání cizích rozhodnutí a vyloučení politických zájmů. 

Rovnocennost ochrany základních práv a svobod. Nedostatek vynutitelnosti závazků členských 

států. Charta EU jako materiální kodifikace základních práv. Oblast pouţití základních práv v 

členských státech, jejich konsolidace a vynutitelnost podle Ústavní smlouvy EU. Nepřijetí 

Ústavní smlouvy a náhradní řešení. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007237 - ANAL 040050 

CRHA, Lumír 

Specializace státních zástupců v trestním řízení.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 3, s. 28 - 36.  

 Problematika nutnosti specializace orgánů činných v trestním řízení a zejména pak trestní 

specializace státních zástupců: hmotněprávní, procesněprávní, osobní, organizační. Trestní 

specializace policistů, soudců a státních zástupců. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního 

zástupce č. 2/2002 (vzorový organizační řád) a č. 3/2000 (specializace). Hodnocení skutečného 

stavu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007242 - ANAL 040055 

ČERNÝ, Petr 

Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 3, s. 61 - 67.  

 Trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka je 

nejčastějším trestným činem kriminality extremistů a odpůrců demokratického zřízení. 

Ustanovení par. 260 a 261a TrZ jsou i projevem přístupu většiny evropských zemí k 

antidemokratickým ideologiím. Historický exkurz do této problematiky zejména v souvislosti s 

propagací fašismu a revanšismu. Interpretační a aplikační otázky par. 260 a 261a TrZ: pojem 

hnutí, úmysl pachatele, podpora hnutí, propagace. Některé příklady judikatury. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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007247 - ANAL 040060 

HAVRLENTOVÁ, Darina 

Zamyslenie sa nad pojmom "obvyklá jednorazová dávka" v právnej úprave drogovej 

problematiky v Slovenskej republike. 

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 3, s. 76 - 78.  

 Problematika určení "obvyklé jednorázové dávky", kdy určitá nejednoznačnost dává širokou 

moţnost aplikace sankcí za přechovávání drog pro vlastní potřebu, protoţe hranice minimálního 

mnoţství drogy nejsou jednoznačně určeny. Právní úprava této problematiky v trestní zákoně č. 

140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platné na Slovensku do 31.12.2005. Nová právní 

úprava ve slovenském trestním zákoně č. 300/2005 Z.z., která vychází z poţadavků rámcového 

rozhodnutí Rady EU. 

CZ - sla: PA: bh/2007 

 

007236 - ANAL 040049 

PALOVSKÝ, Tomáš 

K některým problematickým aspektům odklonů v trestním řízení.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 3, s. 23 - 28.  

 Teoretická východiska odklonů v trestním řízení. Restorativní justice a pojetí trestní 

spravedlnosti. Odklon v trestním řízení a jeho rozdvojenost. Typy odklonů. Současná právní 

úprava a její rozporuplnost v rámci zákona o soudnictví ve věcech mládeţe. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007239 - ANAL 040052 

SVOBODA, Karel 

Soudní praxe při vykazování násilníka z bytu.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 5, úv.s. 2.  

 Od 1.ledna 2007 mají osoby vystavené domácímu násilí oprávnění domáhat se, aby násilník byl 

povinen dočasně opustit společnou domácnost. Podmínky uplatnění vykázání z bytu policií a 

předběţného opatření soudu. Rozhodování o předběţném opatření, jeho výkon, eventuální 

domáhání se náhrady škody v případě, ţe k vydání předběţného opatření nebyl dostatečný 

důvod. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007238 - ANAL 040051 

ŠABATA, Karel 

Některé aspekty spolupráce státního zástupce s Probační a mediační sluţbou.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 3, s. 36 - 40.  

 Součinnost státního zástupce s Probační a mediační sluţbou. Rozhodování o mediaci - v jakém 

stádiu trestního řízení rozhodovat a vhodnost věci k mediaci (např. mladiství prvopachatelé). 

Příprava návrhu státního zástupce na uloţení trestu obecně prospěšných prací pachateli a 

spolupráce státního zástupce s Probační a mediační sluţbou. Koordinace postupů a prevence. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

 

007241 - ANAL 040054 

ŠEMORA, Vítězslav 

K procesnímu nástupnictví ve správním řízení, zejména s ohledem na řízení o soutěţních 

deliktech.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 5, s. 175 - 180.  
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V českém právním řádu má nerespektování veřejného zájmu na funkční hospodářské soutěţi 

povahu tzv. jiného správního deliktu a je postihováno podle norem správního práva. 

Rozhodování o naplnění pojmových znaků některého ze správních deliktů stanovených v zákoně 

o ochraně hospodářské soutěţe. Procesní rozhodnutí o změně v osobě účastníka řízení. 

Přípustnost procesního nástupnictví. Zobecnění řešení procesní sukcese pro obecné správní 

řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ  TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

007146 - ANAL 041085 

CONE, Benjamin D. - IRVINE, Cynthia E. - THOMPSON, Michael F. - NGUYEN, Thuy D. 

A video game for cyber security training and awareness [Výcviková videohra počítačové 

bezpečnosti].  

In: Computers and Security. - 26, 2007, č. 1, s. 63 - 72, 5 obr., 1 tab., lit. 34.  

 Videosystém CyberCIEGE umoţňuje základní výcvik a zdokonalovací trénink v dodrţování 

zásad počítačové bezpečnosti a ochrany dat v několika formách (výuka pod vedením instruktora, 

cvičení s počítačem nebo v síti, interaktivní průprava). Prvky systému, schéma činnosti a tvorba 

scénářů. CyberCIEGE vychází z prostředí a norem ozbrojených sil a vojenského námořnictva 

USA. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

007055 - ANAL 041307 

ČECH, Luboš 

Heslové visací zámky značky Zitko.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 1, s. 48 - 49, 6 obr., lit. 3.  

 Visací zámky značky Zitko. Nejpouţívanějším heslovým visacím zámkem v Československu 

byl výrobek zn. Zitko, který se od dob 1. republiky pouţíval především pro zabezpečení 

ţelezničních nákladních vagonů. Charakteristika zámků zn. Zitko. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007047 - ANAL 041299 

IVANKA, Ján 

Algoritmy digitálního zpracování obrazových signálů a jejich komprese 

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 1, s. 6 - 8, 6 obr.  

 V současnosti se v technické praxi dostávají do popředí 

algoritmy digitálního zpracování signálů. Současné technologické zázemí umoţňuje vyuţití 

kamerových systémů v řízení technologických procesů. Přenos digitálních obrazů, ale klade 

vysoké poţadavky na přenosová média. Proto významným poţadavkem pro digitální zpracování 

obrazových signálů je jejich komprese. Algoritmy blokové podobnosti pro estimaci pohybu v 

digitálních obrazech představují jednu z cest k dosaţení efektivní komprese videosekvencí. 

Metody estimace pohybu. Trojkroková metoda. Hybridní metoda. Adaptivní metoda a další 

metody. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007064 - ANAL 041316 

KOLÁŘ, Ivo 

Jak na městské kamerové systémy? 

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 1, s. 12, 2 obr.  
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Nové kamerové systémy u městské policie v Domaţlicích. Postup při přípravě projektu. Postup 

při zadávání výběrového řízení a postup při výběrovém řízení. Postup při realizaci projektu. 

Vnitřní směrnice a provoz MKDS. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007118 - ANAL 041082 

MEYR, Eitan 

Blitzkrieg [Blesková válka].  

In: Intersec. - 17, 2007, č. 2, s. 36 - 39, 4 obr.  

 Elitní německá protiteroristická jednotka GSG9 patří mezi nejlépe připravené speciální taktické 

jednotky pro boj proti terorismu. GSG9 má 250 profesionálů (100 v pozemních úderných 

skupinách, 100 v námořních operačních skupinách a 50 ve vzdušných výsadkových). 

Dislokována je na okraji Bonnu. Bojové a ochranné úkoly, systém výcviku, z vybavení a 

výzbroje. Příklady bojových nasazení. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

007053 - ANAL 041305 

Nový bezdrátový systém Synco living.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 1, s. 36 - 37, 4 obr., lit. 2.  

 Popis a charakteristika domácího automatizačního systému Synco living. Výhody tohoto 

systému. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007054 - ANAL 041306 

OASiS . Nový bezdrátový domovní systém : 1.díl.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 1, s. 38, 3 obr.  

 Architektura ústředny JA-80K firmy OASiS. Konfigurace systému. Ovládání a komunikace. 

Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007145 - ANAL 041084 

RUIGHAVER, A.B. - MAYNARD, S.B. - CHANG, S. 

Organisational security culture: Extending the end-user perspektive [Bezpečné informační 

prostředí organizace nejen u koncového uţivatele]  

In: Computer and Security. - 26, 2007, č. 1, s. 56 - 62, 1 tab., lit. 33.  

 Zabezpečení informačních toků a počítačových dat v celkovém rámci organizace. Dosavadní 

přílišné zaměření na pouze koncového uţivatele počítače, bez zvláštní pozornosti k hierarchii a 

managementu organizace. Úvod do problému, přehled 8 základních rámcových principů 

informační bezpečnosti organizace (podle Deterta, aj., z r. 2000). Podrobný komentář k těmto 8 

zásadám a závěry pro další výzkum. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

007143 - ANAL 041083 

Security views [Bezpečnostní přehled].  

In: Computer and Security. - 26, 2007, č. 1, s. 3 - 13.  

 Pokračování redakčních článků k aktuálním otázkám počítačové kriminality a počítačové 

bezpečnosti. V tomto článku jsou mj. informace o komerčním dárku MP3 přehrávačů s virovým 

programem (tzv. Trojský kůň) zhruba 10. tisícům japonských zákazníků fy McDonalds, trestech 

ruským pachatelům počítačové kriminality zaměřené na V. Británii, krádeţích počítačů a 

notebooků (zejména v USA) s cílem získat informace zejména finančního a osobního rázu,  
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britské legislativě k postihům za počítačovou kriminalitu, nebezpečí zneuţívání informací 

obsaţených identifikačním systému RFID. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

 
CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

007192 - ANAL 041382 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Medicína katastrof 2007.  

In: 112. - 6, 2007, č. 3, s. 15. 

Akce: Medicína katastrof [Kongres]. Brno (ČR), 07.02.2007-08.02.2007. 

 Ve dnech 7.-8.2.2007 se v Brně konal Národní kongres Medicíny katastrof. Hlavními tématy 

byly hromadný příjem pacientů, evakuace a spolupráce s IZS. Kongres byl rozdělen do pěti 

přednáškových bloků. Krizová připravenost ve zdravotnictví. Význam praktických nácviků. 

Problémy spolupráce při mimořádných událostech. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007199 - ANAL 041389 

KŘUPKA, Jiří 

Moţnosti změn v krizovém managementu.  

In: 112. - 6, 2007, č. 3, s. 24 - 26, 1 obr., lit. 26. 

 Problematika moţností pouţití nového přístupu k případovému usuzování, které vyuţívá fuzzy 

logiku a teorie rough mnoţin na vyjádření vágnosti a neurčitosti při popisu znalostí v systému 

krizového managementu. Aplikace algoritmu "klasického" případového usuzování na taktické 

úrovni řízení v HZS ČR. Jde o tvorbu "případů" rozhodnutí velitele zásahu při řešení 

mimořádných událostí na základě metodických listů z Bojového řádu jednotek poţární ochrany. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007201 - ANAL 041391 

NITRA, Josef 

Ochrana kritické infrastruktury. 

In: 112. - 6, 2007, č. 3, s. 28, 1 obr. 

Akce: Ochrana kritické infrastruktury [Konference]. Ostrava (ČR), 14. 02.2007-15.02.2007. 

 Ve dnech 14.-15.02.2007 se konala v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 

mezinárodní konference pod názvem "Ochrana kritické infrastruktury". Ochrana kritické 

infrastruktury (KI). Problematika KI. Mezinárodní zkušenosti. Aktuální národní řešení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007200 - ANAL 041390 

PROCHÁZKOVÁ, Dana 

Dopady havárií na ţivotní prostředí. 

In: 112. - 6, 2007, č. 3, s. 27, 1 obr. 

Akce: Environmentálné aspekty poţiarov a havárií [Konference]. Trnava (SR), 19.01.2007. 

 Dne 19.1.2007 se v Trnavě uskutečnila konference "Environmentální aspekty poţárů a havárií". 

Konference se zúčastnilo 120 odborníků a studentů. Bylo předneseno 24 referátů. Poznatky z 

těchto přednášek a diskusí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007188 - ANAL 041378 

STRAKA, Vladislav 

Přehled certifikátů vydaných TÚPO Praha.  

In: 112. - 6, 2007, č. 3, s. 8 - 9. 

 Přehled certifikátů vydaných Technickým ústavem poţární ochrany od 1.1.2006 do 31.1.2007: 

Osobní ochranné pomůcky, hasiva, poţární automobily, věcné prostředky. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007191 - ANAL 041381 

ŠEBLOVÁ, Jana 

Zátěţ a stres pracovníků zdravotnických záchranných sluţeb.  

In: 112. - 6, 2007, č. 3, s. 12 - 14, 2 obr., lit. 11. 

 Práce ve zdravotnické záchranné sluţbě je jak samotnými pracovníky, tak veřejností vnímána 

jako náročná a stresující. Charakter práce ve zdravotnické záchranné sluţbě (ZZS). Stresory a 

pozitivní faktory spojené s profesí. Příznaky syndromu vyhoření. Zavádění preventivních a 

intervenčních technik. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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